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EDITORIAL

S O C I E DA D E

ACESSO AOS CEMITÉRIOS
NA CELEBRAÇÃO DE TODOS OS SANTOS

Professora

Cidália Fernandes
Mais um.
PADRE ANTÓNIO VIEIR A

É este o primeiro pensamento que nos habita, quando tomamos conhecimento de que alguém se suicidou. Pensamos de imediato em qualificar as
vítimas ou agentes como cobardes, medrosos, desencantados, desequilibrados, fracos mentais, e continuamos com a nossa vida, pois aparentemente o
problema estará resolvido; as redes sociais, se se trata de uma figura púbica
e conhecida e especialmente reiterada pela televisão, fazem alarde das suas
capacidades e qualidades, insuflando piedade pelos que ficam. Sofre quem
cá fica, dizia-se antigamente. Ontem soube que uma pessoa próxima, conhecida, se suicidara também. Quando a situação se avizinha, paramos para
pensar. Somos obrigados a pensar.
O dia 10 de setembro foi instituído pela Organização Mundial de Saúde e
pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio como o Dia
Mundial para a Prevenção do Suicídio, procurando chamar a atenção para
este problema de saúde pública. Para o Cristianismo, é considerado um pecado (“Não matarás”), embora algumas figuras bíblicas tenham cometido
suicídio, como Judas Iscariotes. Para o Budismo e para o Hinduísmo, o suicídio é desaprovado, pois ninguém pode destruir nenhuma forma de vida,
incluindo a sua própria. Também para o Islamismo, o suicídio não é permitido, é visto como um sinal de descrença em Deus. Apesar de tudo, há seitas
que aceitam o suicídio, como as seitas gnósticas da Antiguidade e da Idade
Média e mais recentemente o Templo do Povo.
A literatura tem obviamente uma palavra a dizer. A nível internacional,
retemos o nome de Ernest Hemingway (prémio nobel da literatura), e de
Virgínia Woolf; o romance de Goethe, Werther, publicado no século XVIII,
provocou uma onda de suicídios na Europa. A nível nacional, não podemos
esquecer autores como Camilo Castelo Branco, Florbela Espanca e Antero de
Quental. Mas todos eles deixaram uma pegada na história, marcas inequívocas de uma vida cheia de realizações, mas também de angústias, pesares, e
fundamentalmente de incompreensões, muitas vezes reveladas subtilmente.
Quantos anónimos não procederam já do mesmo modo, com a única diferença de não terem a oportunidade de encontrar alguém para os ouvir e de
serem simplesmente esquecidos?
Depois do exposto, surge a questão: é legítima e compreensível esta atitude?
Obviamente que não existe apenas uma resposta, depende simplesmente de
cada um. A única certeza que temos é que vivemos num mundo cada vez
mais desenfreadamente egoísta, focado no ego e no bem-estar. Este contexto, ao contrário do que os líricos propagavam, veio agudizar o amor-próprio,
o egotismo, o culto da imagem, a indiferença pelo outro (como se não estivéssemos todos interligados) e dela advém a depressão e o esgotamento, a
doença cruel que mata mais silenciosamente do que uma pandemia.
O suicida
Não restará na noite uma só estrela.
Não restará a noite.
Morrerei e comigo irá a soma
Do intolerável universo.
Apagarei medalhas e pirâmides,
Os continentes e os rostos.
Apagarei a acumulação do passado.
Farei da história pó, do pó o pó.
Estou a olhar o último poente.
Oiço o último pássaro.
Lego o nada a ninguém.
Jorge Luís Borges, in “A Rosa Profunda”

Por vontade da Junta de Freguesia de Vila Meã, os
cemitérios vão permanecer abertos no período
confinado às tradicionais celebrações do Dia de
Todos os Santos, e dos fiéis defuntos; habitualmente, por esta altura, os cemitérios registam
grande afluência de pessoas, segundo apurou o
Jornal de Vila Meã.
No entanto, as pessoas teram que cumprir as
recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e
provavelmente terão que respeitar alguns procedimentos na ordenação do seu acesso, atendendo
ao acentuado fluxo que sempre, por estas alturas,
se verifica nas visitas ao cemitério e asseio das
campas.
A Junta de Freguesia de Vila Meã estará aten-

ta e totalmente colaborativa para que as pessoas
possam proceder, em segurança, à visita dos seus
familiares sepultados nos cemitérios, embora
reforce a sensibilização para que, atendendo ao
momento crítico de pandemia, o façam de forma
cuidadosa, cumprindo todos os preceitos e indicações da DGS, nomeadamente o uso de máscara,
desinfeção das mãos e distanciamento social.
Pelo que o nosso jornal apurou, a Junta de Vila
Meã aguarda eventuais indicações da Diocese do
Porto quanto às normas ou indicações celebrativas para estes dias e eventuais recomendações aos
fiéis para que, em total concordância e sintonia,
possa monitorizar o acesso seguro aos cemitérios.

S O C I E DA D E

PISCINAS MUNICIPAIS VILA MEÃ
REABRIRAM AO PÚBLICO

As piscinas municipais de Vila Meã reabriram,
esta segunda-feira, dia 12 de outubro, ao público,
cumprindo as normas da Direção Geral da Saúde.
Com o intuito de garantir a segurança dos
utentes, as piscinas passam a funcionar de segunda a sábado, entre as 14h00 e as 22h00.
Diariamente, durante a manhã, será realizada
a higienização e desinfeção profundas.

O complexo das piscinas municipais de Vila Meã,
situadas no Complexo Desportivo, é composto
por duas piscinas cobertas e aquecidas, uma semi-olímpica de oito pistas e outra para aprendizagem e ginástica aquática, gabinete médico e bar.
Para resolução dúvidas ou mais informações,
contacte as Piscinas Municipais de Vila Meã através do número 255 735 342.

FICHA TÉCNICA
Propriedade e Edição: Associação Empresarial de Vila Meã | Pessoa Colectiva nº: 504 603 949 Urbanização da Cruz - Real 4605-359 Vila Meã | Sede: Urbanização da Cruz - Real 4605-359 Vila Meã
Diretor: Cidália Fernandes | Tlf: 255 735 050 | E-mail: jornalvilamea@gmail.com | Registo na ERC: 123326 | Depósito Legal: 139555/99 | Redação: Urbanização da Cruz - Real 4605-359 Vila Meã
Colaboradores: Maria Rosário Meneses, Delfina Carvalho, Miguel Carvalho, Daniel Ribeiro | Tiragem média: 1.000 ex. | Impressão: Gráfica de Paredes (Paredes) Praça Capitão Torres Moreira Meireles
nº34, 4580-873 Paredes | Preço de capa: 0,60 euros
O Estatuto Editorial pode ser visto em: https://jornalvilamea.pt/estatuto-editorial/

3 • outubro 2020 • Edição 238

•

JORNAL DE VILA MEÃ

EC O N O M I A
EC O N O M I A

ASSOCIATIVISMO EMPRESARIAL
CELEBRA 20 ANOS EM VILA MEÃ

MEDIDA INCENTIVO: ATIVAR
ABRIU CANDIDATURAS
Realce-se que a Associação Empresarial de Vila
Meã é uma entidade sem fins lucrativos, existe
com a finalidade de defender a iniciativa privada e a melhoria da qualidade de vida (aumento
do rendimento das pessoas e do emprego). É
representada por um grupo de empresários,
em mandatos de 3 anos, que voluntariamente
orientam esta instituição.

O movimento ativo de associativismo empresarial em Vila Meã está relacionado com
a constituição e intervenção da Associação
Empresarial de Vila Meã (AEVM) ao longo das
últimas duas décadas.
Neste mês de outubro, assinalámos 20
anos de associativismo empresarial, que tem
cimentado inúmeros projetos e venturas estruturantes para esta região, com a inauguração da sede da Associação Empresarial no dia
21 de outubro do ano 2000.
Neste dia, a AEVM iniciou em simultâneo
a sua atividade pública, num impulso determinante para a cooperação empresarial e crescente dinâmica económica na região.
Porque se completam 20 anos de intervenção pela Associação Empresarial, iniciaremos

esta comemoração com fundadores, principais
protagonistas, empresários e associados influentes na dinâmica da associação ao longo
destas duas décadas.
De forma presencial e online, a partir do
dia 20 de outubro relembraremos a intervenção da AEVM durante estes vinte anos de existência.
Tendo em conta o contexto de pandemia e
as limitações inerentes, marcaremos este importante dia para a instituição com uma conversa entre fundadores e atuais dirigentes desta entidade. Nesta tertúlia, serão abordados
os objetivos iniciais da sua constituição, a sua
intervenção cívica e económica no concelho e
na região do Tâmega e Sousa e as expetativas
futuras para o desenvolvimento desta região.

A ação da AEVM atua em vários quadrantes:
• Investimento Privado - Procura melhorar as condições para investir (terrenos
industrial e comercial, licenciamentos,
projetos de investimento);
• Aumento das vendas do Comércio Através da Plataforma virtual Linha do
Comércio-Promovemos o conhecimento
dos produtos e serviços do Comércio local;
• Empregabilidade - Através do gabinete A medida “Incentivo ATIVAR.PT”, que vem
de apoio ao emprego (GIP) promove ofer- substituir a medida “Contrato-emprego e
tas e coloca centenas de pessoas. Pro- “Contrato-geração”, surge como medida de
move formação financiada para ativos e manutenção de emprego, consistindo num
desempregados;
apoio financeiro à celebração de contrato de
• Capacitação das Empresas - Execu- trabalho com desempregados inscritos no IEFP.
ta projetos como o Formação-Ação que
No caso de celebração de contratos sem
permitem às empresas a melhoria da sua termo, o apoio é de 5.266 euros havendo ainda
capacidade de adaptação às novas exi- majorações para desempregados de longa dugências do mercado (serviços e formação ração, inativos desencorajados, jovens até aos
gratuita);
29 anos e pessoas com 45 e mais anos, entre
• Produção do Jornal de Vila Meã - Di- outras situações extraordinárias.
vulga gratuitamente a economia local,
As candidaturas decorrem do dia 8 de ouatividades e instituições sem fins lucrati- tubro até ao dia 30 de dezembro.
vos desta região.
Todas as informações estão disponíveis em
www.iefp.pt.

S O C I E DA D E

LIGAÇÃO DE TRANSPORTES ENTRE AMARANTE
E VILA MEÃ COM RESULTADOS POSITIVOS
O Programa de Apoio à Redução Tarifária
nos Transportes Públicos – PART, implementado pelo Município de Amarante em
janeiro, tem vindo a conquistar cada vez
mais utilizadores. Até ao final de setembro,
mais de quatro mil passageiros usaram a
linha que faz a ligação entre Amarante e a
Estação de Vila Meã, criada para oferecer aos
Amarantinos uma solução ágil e acessível
de mobilidade entre a sede do concelho e o
transporte ferroviário, de forma a estimular
e motivar o uso de transportes públicos.
Os números mais recentes mostram uma
estabilização da procura em torno dos 700
passageiros por mês, neste novo “normal”
cenário de pandemia COVID 19.
“A grande meta que está em cima da mesa
é promover a utilização do transporte público, nomeadamente ferroviário, ligando o
centro da cidade de Amarante à única estação ativa no concelho, em Vila Meã – já que
há anos que foi desativada a estação de Amarante, em Santa Luzia”, lembra a vereadora
Rita Batista, com o Pelouro da Mobilidade,
Trânsito e Segurança Rodoviária. Simultaneamente espera-se oferecer aos cidadãos,
especialmente a quem faz movimentos pendulares (ida e volta) para o Porto, mas não

só, uma solução mais acessível às opções rodoviárias.
Recorde-se que esta nova linha é gratuita para os portadores de passe ou bilhete da
CP, e tem um custo de 50 cêntimos por viagem para aos restantes utilizadores. Nos dias
úteis fazem-se oito ligações de ida e sete de
volta, coincidindo com os horários de maior
procura da CP. A primeira viagem Amaran-

toda a rede municipal, no VIA - Viagens de
Amarante, e ainda, na linha de transporte
regular que funciona entre o terminal rodoviário do Queimado e a estação ferroviária
de Vila Meã. A estes juntam-se ainda o Passe
VIA, VIA Estudante, VIA Sénior e os bilhetes
VIA (com o custo simbólico de 50 cêntimos).
Cidadãos com deficiência (grau de incapacidade igual ou superior a 60%) usufruem dos
serviços de forma totalmente gratuita.
Como resposta complementar à oferta de
transportes existente, o Município de Amarante autorizou a Cercimarante a operar o
serviço de transporte de passageiros flexível para pessoas com mobilidade reduzida,
em cadeira de rodas, em todo o concelho
de Amarante. Os cidadãos com deficiência
FOTO: CM AMARANTE
e mobilidade reduzida em cadeira de rodas,
detentores de Atestado Médico de Incapacite-Vila Meã é às 6h35, e a última, de regresso, dade Multiuso com um grau de incapacidade
igual ou superior a 60 por cento, auferem da
às 19h32.
Ao abrigo do PART - programa gerido gratuitidade do serviço, ao abrigo da medida
pelo Município de Amarante que se consti- do Programa de Apoio à Redução Tarifária
tuiu como Autoridade de Transportes – fo- (PART) implementado pelo Município de
ram ainda implementadas as seguintes me- Amarante.
didas: Passe Municipal, no valor de 30 euros,
CM AMARANTE
e o Passe Municipal Sénior (com 50 por cento de desconto), que permitem circular em
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NOVO LIVRO JOSÉ
GONÇALVES VAI SER
APRESENTADO
NO CENTRO
CULTURAL DE AMARANTE

O escritor amarantino, José Gonçalves, vai
apresentar o novo livro “Vivalma no lar do
esquecimento” no Centro Cultural de Amarante Maria Amélia Laranjeira, no dia 24 de
outubro, sábado, pelas 17 horas.
Este é o quinto livro do autor, que nasce
de uma profunda relação com a aldeia de Cem
Soldos, no concelho de Tomar, local onde
se realiza o Festival BONS SONS, e que José
Gonçalves integra a Equipa de Produção e
Programação. É um livro dedicado a uma aldeia que sempre bem o recebeu e que vê agora,
nas palavras inscritas neste novo livro, o seu
agradecimento.
Tendo em conta o agravamento da situação local, regional e nacional nos últimos dias
e o decretar do Estado de Calamidade, a sessão de apresentação será online e transmitida
em direto do Centro Cultural de Amarante
Maria Amélia Laranjeira na página do Facebook da instituição.
No dia 24 de outubro, no mesmo espaço,
será ainda inaugurada a Exposição Fotográfica “Lembra-me, enquanto sentes”, de Simão
Costa, a partir da obra “Vivalma no lar do esquecimento”.
Simão Costa traduz, através do seu olhar,
o escrito por José Gonçalves no seu novo livro.
Reforça o espírito de comunidade, de individualidade no coletivo, com um olhar atento
ante um povo que habita a rua e deposita na
sua aldeia a essência que o identifica.
José Gonçalves nasceu em Amarante, no
ano de 1984. Tem quatro livros lançados, assim como várias colaborações com jornais e
revistas.
Apresenta agora o seu quinto livro “Vivalma no lar do esquecimento”, tendo no prelo
um novo romance.

JORNAL DE VILA MEÃ
S O C I E DA D E

COM FOTOS
ONLINE

NOVOS PÁROCOS ASSUMEM
PARÓQUIAS EM MANCELOS E TRAVANCA
Os padres Mário Jorge Ferreira e António Jorge
Oliveira, assumiram, na tarde de domingo, dia
20 de setembro, as paróquias de São Martinho
de Mancelos e Divino Salvador de Travanca,
que passam a integrar a nova Unidade Pastoral do Vale do Odres e Tâmega.
Coube ao Vigário Geral da Diocese do Porto, Cónego António Coelho de Oliveira, apresentar os novos párocos a ambas as comunidades e ler a Carta de Nomeação do Bispo do
Porto, D. Manuel Linda.
“Sendo necessário ao cuidado pastoral, hei
por bem, confiá-la solidariamente (in solidum)
aos cuidados pastorais dos presbíteros Mário
Jorge Ferreira e António Jorge Oliveira, com os
direitos e obrigações inerentes a esse múnus,
segundo a Lei da Igreja e o que as circunstâncias especiais aconselharem”, anunciou, pela
Carta de Nomeação, que encarrega o presbí- sacerdotal da nova Unidade Pastoral, o motero Mário Jorge Ferreira como “moderador do derador Pe. Mário Jorge Ferreira, pegando na
serviço pastoral e orientador da ação conjunta”. parábola do Evangelho da liturgia do dia, real“Exerçam eles de tal modo o seu ministério çou que “os trabalhadores são os discípulos
de ensinar, santificar e governar, que os fiéis que, em momentos diferentes da vida de cada
e toda a comunidade paroquial se sintam, de um, respondem ao seu chamamento; a vinha
facto, membros vivos da Igreja diocesana e é a comunidade cristã, onde o trabalho nunca
universal. Seja a sua actividade pastoral sem- falta e deve ser feito com grande urgência”.
pre penetrada de espírito missionário, para
“Com esta parábola, São Mateus dirige-se
abranger, como deve, quantos vivem na paró- hoje a todos os cristãos embebidos da mentaquia”, atesta D. Manuel Linda na Carta de No- lidade farisaica, para além de querer acautelar
meação proferida, no início das celebrações de os discípulos do perigo da competição dentro
entrada em cada uma das comunidades, pelo da comunidade. Ninguém pode pensar que é
Vigário Geral.
superior aos outros, ninguém se pode sentir
“Espero que os paroquianos os recebam, um veterano porque se converteu primeiro,
como legítimos pastores, e os auxiliem no porque pratica o Evangelho de forma mais fiel.
bom desempenho da sua missão. Todos se Ninguém é proprietário da vinha, são todos
lhes devem unir, pela oração e pela actividade trabalhadores, são todos irmãos”, afirmou.
apostólica”, conclui.
“Não se compra o amor do Senhor, não se
Lida a Carta de Nomeação, o Cónego An- conquista, não pode ser avaliado com base
tónio Coelho de Oliveira, enalteceu que “a em obras boas, mas é recebido gratuitamenmissão que vos é confiada está muito bem re- te e proporcionalmente às necessidades. Ele
presentada e também a vossa participação, co- nunca se cansa de vir ao encontro do Homem,
laboração, está aqui muito bem apresentada”.
mesmo quando este falta a todos os encontros
“Faço votos que o ministério sacerdotal marcados; Ele não paga segundo os méritos;
destes dois padres, que são colocados diante ninguém se pode sentir em crédito para com
das vossas comunidades, seja um exercício Ele. Para Deus, todos são crianças: dirigem o
feliz e de comunhão com a vossa ajuda, cola- olhar ao Pai e dele esperam tudo”, acentuou.
boração e oração”, afirmou.
No final da celebração o Pe. António JorNa homilia da celebração eucarística, que ge Oliveira falou, de modo muito afetuoso, da
marcou a entrada solene dos dois novos páro- nova equipa sacerdotal, que tomou posse e
cos e os dois diáconos que compõem a equipa “convosco quer fazer caminho, caminhando

com respeito, identidade e individualidade de
cada uma destas comunidades, mas no esforço de construir a unidade na diversidade”.
“Já estamos a ganhar, com dois padres,
dois diáconos e dois colaboradores paroquiais
(secretários) para estas paróquias do Vale do
odres e do Tâmega, que juntas constituem
uma nova Unidade Pastoral”, comentou.
Por fim o Pe. Mário Jorge anunciou que,
com a nova organização paroquial da Unidade Pastoral, na paróquia de Mancelos haverá
Eucaristia, durante a semana, à quinta-feira,
pelas 8h00, e atendimento, no mesmo dia, entre as 16h00 e as 19h00. Em Travanca a Eucaristia, durante a semana, será à terça-feira, às
8h00, com atendimento, no mesmo dia, entre
as 16h00 e as 19h00.
As paróquias de Mancelos e Travanca
passam a integrar a recém criada Unidade
Pastoral, definida pela Diocese do Porto, que
compreende ainda as paróquias de Real, Banho, Carvalhosa, Vila Caiz, Louredo, Fregim,
Oliveira e Ataíde, na Vigararia de Amarante.
Recorde-se que foram nomeados pelo Bispo do Porto, D. Manuel Linda, para assumir
em unidade a paroquialidade destas comunidades os padres Mário Jorge Ferreira e António Jorge Oliveira, auxiliados pelo diácono
permanente António José Abreu e o diácono
estagiário, José Pedro Novais.

FIC A E M C A SA PAR A FAL AR DE ANTÓNIO NOBRE
Profe s s o r a e E s crit o r a Cidália Fe rn an de s
Conv ida da p elo St ay To Talk
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CONVERSAS NA LINHA

Atendendo à realidade que vivemos actualmente, devido à pandemia que atingiu todo o mundo, a
Associação Empresarial de Vila Meã (AEVM), com o envolvimento da equipa dos diversos serviços que
detém, mobilizou-se para dar voz aos desafios que os empresários do nosso concelho estão a viver. Uma
iniciativa para pensar no futuro, nas diversas áreas de atuação de cada um, com diferentes perspetivas e
contributos para ultrapassar toda esta situação.

EN T R E V I S TA

AD EG A
COO PE R ATI VA
AMAR ANTE
A n t ó n io B a rb e it o s

O presidente da direção da Adega Cooperativa de Amarante, António Barbeitos, avança,
em Conversas na Linha, que a produção de
vinho verde será “equivalente ao ano passado”, realçando que “a qualidade promete ser
elevada”.
Em tempo de vindimas, adianta, “o panorama é muito agradável” e o corrupio, nas instalações da Adega Cooperativa de Amarante,
em Telões, tem sido acentuado com a entrega
das uvas, preparação do mosto e armazenamento do vinho.
“Vamos ter vinhos de excelente qualidade, a avaliar pela análise técnica dos mostos
e que têm revelado uma graduação interes-

V E JA TA M B É M

sante, embora não tão perfumados como em que, por via da situação pandémica, também
“O sector do vinho e da agricultura vai coanos anteriores”, comenta António Barbeitos. afetou os proprietários agrícolas.
meçar a ganhar mais dimensão. Há quem já
“O nosso objetivo é potenciar o produtor, o defenda que a revolução do sector primário
Sobre o crescimento e consolidação da
Adega Cooperativa de Amarante, que assu- preço das uvas, e para isso é preciso trabalhar está para breve”, acentua, considerando que
miu como principal desígnio da gestão na no acompanhamento da produção, capaz de os vários agentes agrícolas têm vindo a fazer
direção que lidera, revela que apesar de ser valorizar a qualidade do vinho”, ressalva.
“um trabalho notável e isso tem uma imporA expectativa para a produção deste ano tância vital na nossa região”.
“um processo difícil, neste momento está a começar a ganhar a quota a que tem direito pelo é de que possam atingir as 800 mil tonelaAntónio Barbeitos reconhece que o trabadas, acima das cerca de 610 mil do ano passa- lho que tem vindo a ser feito nas diversas fileiseu posicionamento”.
“A Adega de Amarante tem que saber estar do, mas também reforçar na componente de ras do vinho, a sua promoção, através do mare posicionar-se, valorizando o seu principal prestação de serviços a produtores, que recor- keting, e valorização da produção, tem sido
ativo, os seus associados, os seus produtores, rem aos excelentes equipamentos e infraes- extraordinário e tem tido ótimos reflexos na
e assim ser capaz de fazer bons vinhos, como truturas da Adega para vinificar o seu vinho.
notoriedade e aumento de vendas, assumindo
“Para nós o mais importante é a susten- um papel de grande destaque e importância
tem acontecido, criar valor no mercado, gerar
tabilidade da Adega e com na economia da região.
rentabilidade que permite
esse propósito, todos os
a sustentabilidade da AdeAssumindo uma enorme paixão pelo que
"A Adega de
anos, crescer apenas na faz e pelo desempenho que tem conseguido
ga, como sempre tentamos
medida daquilo que nos é na Adega, juntamente com os colegas de difazer”, especifica.
Amarante é um
possível, sempre pela via reção e colaboradores, o presidente da direção,
“Hoje a Adega de Amaplayer de reconhecida
da valorização das uvas na está confiante de que “o futuro é tempo de esrante é um player de recoimportância na região” fidelização dos associados”, perança”.
nhecida importância na
sustenta.
região e que discute, com
Mas realça: “O vinho verde não é um pro“O vinho verde continua duto de menos valor e não pode estar associaos restantes operadores, as
estratégias do vinho verde”, revelou, realçan- a vender bem e o crescimento vai continuar a do a uma cadeia de valor baixo, porque é um
do que é fundamental potenciar o nome de verificar-se e consolidar nos próximos anos”, vinho de referência, de excelente qualidade, e
Amarante, deste sempre reconhecida como considera, avaliando os números de exporta- por isso tem que estar associado a uma cadeia
ção dos vinhos que, mesmo em tempos domi- de valor alta e esse trabalho tem que ser feito
uma terra de bom vinho.
António Barbeitos assegura, no pressu- nados pelas condicionantes da pandemia, não por todos no sentido de reforçar a sua valoriposto de valorização do produtor, que o custo tem baixado e em alguns mercados até se tem zação no mercado”.
da uva se vai manter este ano para ajudar a fa- verificado crescimento.
zer face aos constrangimentos e dificuldades

Na retoma das Conversas na Linha, falámos “Todos já passamos por momentos dificílimos,
com Luís Onofre, presidente, recém eleito, da mas soubémos ultrapassá-los no seu devido
APICCAPS - Associação Portuguesa Indústria tempo e alguns até mais graves do que aquilo
Calçado Componentes Artigos Pele Suceda- que estamos a viver com esta pandemia”, coneos, que se mostra confiante na capacidade meçou por afirmar Luís Onofre.
dos empresários em superar as dificuldades
“Se há uma altura em que temos que esprovocadas na economia pela pandemia.
tar unidos é exatamente agora, para tentar-

VISITE A NOSSA
PÁGINA PARA
MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.LINHADOCOMERCIO.PT

mos, entre todos, encontrar soluções e é precisamente o que temos feito com os nossos
parceiros do vestuário, da ourivesaria, entre
outros”, comentou, acentuando o esforço
conjunto para encarar um problema que “é
transversal”.

ACOMPANHE - NOS
NA NOSSA PÁGINA
DO FACEBOOK E TERÁ
ACESSO ÀS NOVIDADES DA LINHA
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ALTERAÇÃO SINTONIA TDT EXPLICADA
PELA ANACOM EM PENAFIEL
sor ou o descodificador TDT (box). Também
O presidente da Autoridade Nacional de
não será necessário reorientar as antenas de
Comunicações (ANACOM), João Cadete de
receção (os emissores vão ficar no mesmo síMatos, esclareceu, numa conferência de imtio).
prensa realizada na sede da Comunidade InA migração da TDT, consiste na alteração
termunicipal do Tâmega e Sousa, em Penafiel,
das frequências dos emissores que utilizam
como se está a desenvolver o processo de mia faixa de frequências 700 MHz para novas
gração da rede de Televisão Digital Terrestre
frequências de emissão. Esta alteração deve(TDT), que, no caso dos municípios abrangi-se ao facto de a “faixa dos 700 MHz” ter se
dos pela CIM do Tâmega e Sousa, começou no
ser libertada para ser disponibilizada para a
dia 28 de setembro, com a alteração do emisprestação de serviços de comunicações elesor do Rio Arda, e termina a 2 de novembro.
trónicas terrestres sem fios de banda larga 5G.
“Houve aqui uma total convergência num
A ANACOM tem no seu site o folheto exobjectivo fundamental para o país, que é meplicativo em formato digital (https://online.
lhorar a cobertura de todo o território em terfliphtml5.com/rchw/haqd/) e um vídeo que
mos de rede fixa de alta velocidade, rede fibra
explica todo o processo (https://www.youtuóptica e cobertura de rede móvel, seja para Quanto ao processo de migração da rede de ao serviço.
fazer chamadas de voz em qualquer parte televisão digital terrestre (TDT), a única coisa
Quando os trabalhos de ressintonia ter- be.com/embed/9fESWKW1tig?rel=0&autodo território, quer para permitir que todas as a fazer, quando ficar sem imagem no televisor, minarem, será nesse momento que, para play=1).
Para ajudar a população neste processo, a
populações e todas as empresas, independen- com o écran negro, é ressintonizar a televisão voltar a ter acesso ao serviço, terá de efectuar
temente da sua localização, tenham um bom ou o descodificador TDT para o novo canal.
uma nova sintonia do televisor ou descodifi- ANACOM criou ainda uma linha telefónica de
acesso à internet, que hoje é fundamental e
No emissor de Amarante a alteração cador na nova frequência em que o emissor apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 9h00 e as 22h00, para dar
indispensável”, comentou João Cadete de Ma- acontecerá no dia 14 de outubro, em Aves- está a emitir.
tos, da ANACOM, após reunião com os autar- sadas, Marco de Canaveses, no dia 15, e no
Para proceder à sintonização dos novos informação e ajudar a fazer a sintonia dos tecas da região do Tâmega e Sousa.
canais de televisão digital terrestre (TDT) levisores à distância. Se porventura, mesmo
emissor de Penafiel a 16 de outubro.
Esta posição decorreu, como explicou, do
Os trabalhos de ressintonia dos emisso- – quando ficar sem imagem no televisor - assim, qualquer pessoa não conseguir sintodescontentamento, manifestado naquela re- res têm início de manhã, entre as 9h00 e as basta efetuar nova sintonia - automática ou nizar os respetivos aparelhos, está acautelaunião pela generalidade dos autarcas, com a 10h00, sendo que, enquanto decorrem os tra- manual – através do comando do seu equipa- da a possibilidade de equipas da ANACOM,
desde e quando solicitadas, se deslocarem à
cobertura em geral das telecomunicações na balhos, que demoram entre 4 a 6 horas, será mento (descodificador de TDT ou da TV).
região do Tâmega e Sousa, muito deficitária colocado em funcionamento um emissor porPara concretizar esta alteração da sinto- residência destas pessoas, que necessitam de
sobretudo nas zonas mais rurais e de menor tátil, na frequência atual, por forma a garantir nia no TDT, não será necessário adquirir no- um apoio mais direto.
densidade populacional.
à população, durante esse período, o acesso vas antenas de receção, nem trocar de televi-

S O C I E DA D E

CONSELHO EPISCOPAL
APELA A QUE NÃO ENCERREM
CEMITÉRIOS NAS CELEBRAÇÕES
O Conselho Permanente da Conferência Epis- Os Bispos consideram que “não seria aprocopal Portuguesa, que reúne todos os Bispos priado o encerramento completo dos cemitéde Portugal, emitiu um comunicado, apelan- rios, nos dias que antecedem e sobretudo no
do às autoridades que evitem o encerramento Dia de Todos os Santos (1 de novembro) e dos
dos cemitérios durante o fim-de-semana em Fiéis Defuntos (2 de novembro), pois, são dias
que se assinalam as celebrações de Todos os intensamente sentidos pela piedade dos fiéis
Santos e Fiéis Defuntos.
católicos do nosso país, que neles fazem uma
“É certo que não depende da Igreja a ges- romagem de fé e esperança aos cemitérios
tão da grande maioria dos cemitérios nacio- onde repousam os restos mortais dos seus ennais. Confiamos, porém, que as autarquias e tes queridos”.
entidades que os tutelam saberão interpretar
Aos sacerdotes e comunidades paroquiais
as exigências do bem comum encontrando os Bispos indicam que “as celebrações terão
um justo, mas difícil equilíbrio entre os im- lugar nas igrejas e noutros espaços utilizados
perativos de proteger a saúde pública e o res- para o efeito nestes tempos de emergência,
peito pelos direitos dos cidadãos”, referem na cumprindo as regras já estabelecidas”.
nota divulgada esta segunda-feira, intitulada
“Para diminuir ocasiões de maior aglome“Avivar a chama da esperança”.
ração de pessoas, recomendamos aos párocos
“Porque não se adoece apenas de CO- que considerem nestes dias, em coordenação
VID-19. A impossibilidade de exprimir de com as autoridades locais, a possibilidade de
forma sensível e concreta saudades e afetos celebrar a Eucaristia nos cemitérios. Quanto
também é causa de sofrimento e de doença, às romagens que é costume realizar nos cepor vezes grave e até mortal”, acentuam.
mitérios em sufrágio dos Fiéis Defuntos, suNa nota de apelo para que os cemitérios se gerimos que se façam com acompanhamento
mantenham abertos, os Bispos portugueses mínimo, respeitando sempre as normas de
ressalvam que “dado o estado atual da pan- segurança e de saúde”, adiantam.
demia, é sensato que se imponham medidas
Entretanto, no dia 14 de novembro, às
suplementares de proteção, como a obriga- 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade do
toriedade do uso de máscaras e o controlo Santuário de Fátima, a Conferência Episcopal
do número de visitantes, em simultâneo, es- vai celebrar uma Eucaristia de sufrágio pelas
tabelecendo um limite máximo, conforme a vítimas da pandemia em Portugal.
dimensão dos espaços”.

E M PR E SA S

GOVERNO ANUNCIA NOVAS
MEDIDAS DE ESTÍMULO
À ECONOMIA E APOIO EMPRESAS
O Governo está empenhado na capacidade de
estimular a procura interna e apoiar a liquidez
das empresas no período de retoma económica
com a dinamização de um conjunto de medidas legislativas, anunciadas esta semana pelo
ministro da Economia e da Transição Digital,
Pedro Siza Vieira.
Reembolso de parte do IVA para os consumidores, uma nova linha de apoio para a organização de espetáculos e eventos, novos incentivos no regime de apoio à retoma progressiva,
são algumas das medidas anunciadas.
Está também prevista comparticipação
do Governo nos descontos feitos aos clientes
na restauração, alojamento, transportes, restauração, cultura, animação artística, entre
outros setores.
Visando estimular a procura interna, o
Governo vai lançar um programa de apoio que
permita recuperar parte do IVA suportado e
novas compras nos setores de restauração, alojamento, transportes e cultura façam aos seus
clientes.
Quanto a medidas de proteção do emprego, que possam suceder ao lay-off, o Governo,
adiantou Siza Vieira, está a avaliar a flexibilização da medida de apoio à retoma progressiva.
O jornal online Eco adianta em que mol-

des é que o novo regime pós lay-off simplificado funcionará: “Neste regime, de agosto e
a setembro, está previsto que as empresas que
registem uma quebra de atividade superior a
40% e inferior a 60% possam reduzir o período
normal de trabalho em até 50%. Caso a quebra
de faturação seja superior a 60%, podem reduzir o período normal de trabalho até um máximo de 70%”.
Mas em outubro as percentagens mudam:
prevê-se que as empresas que registem uma
quebra de atividade superior a 40% e inferior
a 60% possam reduzir o período normal de trabalho em 40%, escreve o jornal. Caso a quebra
de faturação seja superior a 60%, podem reduzir o período normal de trabalho até um máximo de 60%”.
Neste domínio, refira-se que as empresas
com maior quebra de faturação poderão reduzir o período normal de trabalho em 100%,
isto é, possam suspender temporariamente
contratos de trabalho, tal como no lay-off simplificado.
Em paralelo, o Governo vai assegurar que
para estas empresas “vai continuar” o regime
de isenção da Taxa Social Única (TSU) que vigorou no trimestre que agora acaba.
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COM FOTOS
ONLINE

ESCOLAS PRIMÁRIAS DE MANCELOS
E LAMA PRONTAS PARA O ANO LETIVO
O presidente da Câmara de Amarante, José
Luís Gaspar, inaugurou, no sábado, a Escola
Primária de Mancelos e a Escola Primária da
Lama, em Figueiró, ambas centenárias e que
há muito aguardavam por uma reabilitação.
“Entendemos que fazia sentido recuperar
estas escolas, mantendo o património e a
história de cada uma, para dar continuidade
e manter a proximidade à comunidade, em
vez de construir de raiz este equipamento”,
afirmou José Luís Gaspar que, espera, “ver
concluída a carta educativa do concelho nos
próximos dois a três anos”.
Na inauguração da nova Escola Primária
de Mancelos, que compreendeu a reestruturação da antiga escola de Felgueiras, o presidente da Câmara lembrou o contributo do antigo vice-presidente, Jorge Mendes, natural da da nova escola “é de enorme satisfação”.
freguesia e que foi “um dos grandes apoiantes,
“Esta é a nova escola de Mancelos, que
entusiastas”, para que aquela escola fosse re- muito lutamos, executivo da junta e popucuperada e reestruturada para agora albergar lação, e que hoje estamos a inaugurar com
o novo Centro Escolar de Mancelos.
imensa alegria”, referiu o autarca, ao lem“Esta é uma escola que me deu um prazer brar uma reivindicação com mais de 15 anos,
especial”, realçou José Luís Gaspar.
aproveitando ainda aquela ocasião para agraO presidente do Município defendeu ain- decer a persistência da Câmara e o empenho
da que “estes equipamentos fazem sentido” do seu presidente em defender a construção,
e a qualidade dos equipamentos e serviços mantendo o estabelecimento de ensino na
prestados ajudam ”à fixação de população no freguesia de Mancelos.
concelho”.
Para o diretor do Agrupamento de Escolas
Para o presidente da Junta de Mancelos, Amadeo de Souza-Cardoso, Artur Correia, a
Carlos Carvalho, o momento de inauguração abertura da nova escola em Mancelos contriPUB

bui para a melhoria e equidade de condições
do ensino para todos os alunos do agrupamento.
“Hoje está o sonho do presidente e da população de Mancelos concretizado, e assim
mais uma parte do agrupamento fica servida
e em condições semelhantes a todos os outros
alunos, possibilitando assim que tenham as
mesmas condições para que em termos pedagógicos e sociais tenham sucesso e se sintam
felizes nesta escola”, comentou.
Agora dotadas de todos os espaços obrigatórios definidos pelo programa funcional
da DGEstE - Direção-Geral dos Estabeleci-

mentos Escolares, estas escolas foram alvo de
obras profundas de requalificação e ampliação. Um investimento de cerca de um milhão
de euros, por escola, que contou com um financiamento do FEDER de cerca de 600 mil
euros no total.
A inauguração contou ainda com o acompanhamento do vereador da Educação, António Ribeiro, do vereador Raimundo Carvalho,
do presidente de Junta da União de Freguesias
de Figueiró, Santiago e Santa Cristina, Daniel
Pinheiro, na presença de um número reduzido de entidades convidadas em consequência
do plano de contingência que vivemos.
PUB
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FORMAÇÃO AÇÃO
PARA AS EMPRESAS
DISPONIBILIZADO PELO CETS

Ao abrigo de Programa de Apoio ao Relançamento dos Negócios, o Conselho Empresarial
do Tâmega e Sousa (CETS) disponibiliza projeto de Formação-Ação destinado às PME, promovido com o auxílio da Associação Empresarial de Portugal (AEP) e cofinanciado pelo
Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Social Europeu.
O projeto visa contribuir para a normalização e retoma da atividade económica, fomentando o reforço de competências dos empresários, gestores e colaboradores das empresas no
domínio da reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como no desenvolvimento de temáticas associadas à inovação e
mudança.
CETS

PUB

JORNAL DE VILA MEÃ

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE AMARANTE
INÍCIOU AS AULAS TEÓRICAS
A Universidade Sénior de Amarante inicia as
aulas teóricas a 12 de outubro no auditório da
Casa da Portela, cumprindo todas as normas
da Direção-Geral da Saúde. Os lugares são
marcados, com o devido distanciamento, e é
obrigatório o uso de máscara e a desinfeção
das mãos. Nesta fase serão lecionadas as disciplinas de Saúde, Amarante ao Longo dos
Tempos, Apicultura, Filosofia Prática, Biologia, Igualdade de Género, Educação Integral
e Bem-Estar, Direito e Cidadania.
“Reconhecemos que este arranque de ano
letivo não é, certamente, o que todos desejávamos, mas é o possível de momento. Num meadamente as aulas práticas.
futuro próximo, esperamos recuperar todas
Recorde-se que o Município de Amarante
as atividades e convívios tão característicos suspendeu as atividades presenciais da Unida nossa Universidade Sénior”, sublinha Lu- versidade Sénior de Amarante a 6 de março,
cinda Fonseca, vereadora com o Pelouro do em virtude da evolução da situação pandéDesenvolvimento e Coesão Social.
mica em Portugal e no Mundo. Para promoNo que diz respeito às aulas práticas, que ver a continuidade do contacto entre alunos
implicam um maior contacto físico e a parti- e professores foi criado um grupo privado no
lha de materiais, as orientações são para que Facebook, denominado “USA_FicaEmCasa”,
iniciem somente em janeiro, de forma a ser para a dinamização de aulas e atividades onavaliada a evolução da situação pandémica -line. “Todavia e apesar de todos os esforços
e definidos os espaços mais adequados para para chegar ao maior número de alunos, o
a sua realização, atendendo às muitas restri- facto de alguns não terem acesso a material
ções ainda vigentes designadamente na utili- informático e/ou Internet e não estarem fazação dos equipamentos desportivos.
miliarizados com a utilização de Redes SoDadas as circunstâncias, foi deliberado ciais foi um entrave ao convívio. Deste modo,
em Reunião de Câmara que o pagamento das e atendendo a que a Universidade Sénior de
mensalidade está suspenso até que estejam Amarante é uma resposta social que aposta
disponíveis todas as valências da USA, no- claramente na promoção do envelhecimento

FOTO: CM AMARANTE

ativo, mostra-se necessário retomar paulatinamente as aulas presenciais, cumprindo
as normas orientadoras da RUTIS (Rede das
Universidades Seniores)”, frisa Lucinda Fonseca. Estas orientações, definidas pela RUTIS
em parceria com a Escola Superior de Saúde
de Bragança e com a Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil, recomendam o
início das aulas teóricas em outubro e que as
atividades práticas como a dança, o desporto
e o teatro, iniciem só em janeiro. As aulas/
turmas devem ter apenas 50 por cento de
ocupação.
“Com efeito, é manifesta a necessidade de
se iniciarem as aulas teóricas de forma presencial, sempre que reunidas as condições,
evitando o isolamento e permitindo o gradual
retomar das rotinas da USA”, conclui.
CM AMARANTE
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D E S P O R TO

D E S P O R TO

PROJETO DE SKATE

PELA ROTA DO ROMÂNICO

PARQUE APRESENTADO

É O NOVO PROGRAMA

À COMUNIDADE

TURÍSTICO DA ROTA DO
ROMÂNICO

“Pela Rota do Românico” é o mote do novo
programa turístico da Rota do Românico,
numa parceria com a PenaTravel - Viagens e
Turismo.
Uma incursão pelo singular património e
história nacionais, numa experiência que se
deseja marcante e enriquecedora. Com início
na estação de caminho-de-ferro de Penafiel,
o programa prevê paragens obrigatórias no
Centro de Interpretação do Românico, em
Lousada, e nos antigos mosteiros beneditinos
de Santa Maria de Pombeiro, em Felgueiras, e
Salvador de Travanca, em Amarante.
Para o centro histórico de Amarante e
Quinta da Tapada, em Lousada, estão prometidos os momentos de merecido relaxamento
e degustação.
Este novo programa turístico passa a integrar o conjunto de quase 20 propostas, de
diferentes tipologias, custos e durações, que
a Rota do Românico oferece aos seus visitantes, para além dos programas personalizados,
concebidos à medida de todos aqueles que desejam (re)descobrir este projeto turístico-cultural e o seu território de influência.
A Rota do Românico reúne, atualmente,
58 monumentos, distribuídos por 12 municípios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega
(Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico
de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes,
Penafiel e Resende), no Norte de Portugal. As
principais áreas de intervenção abrangem a
investigação científica, a conservação do património, a dinamização cultural, a educação
patrimonial e a promoção turística.

O Presidente da Câmara de Amarante, José
Luís Gaspar, apresentou, o projeto do Skate
Parque a um grupo de jovens amarantinos,
no Salão Nobre. Idealizado para a prática de
skate e patins, terá ainda uma zona de descanso e lazer.
A obra, que deverá arrancar nos próximos
dias e cuja conclusão está prevista para o final de novembro, terá quatro rampas preparadas para uma prática de nível médio, não
abdicando de zonas de nível intermédio e de
iniciação de forma a contemplar progressões
pedagógicas entre os obstáculos existentes,
permitindo uma evolução consistente e mais
segura dos praticantes das diversas modalidades.
O projeto, a instalar no Parque Ribeirinho,
contempla ainda a execução de pormenores
técnicos de construção, tais como zonas de
fuga entre as diversas rampas, a proteção do
topo superior das estruturas e o desbaste de
arestas nas rampas, entre outros, garantindo
a segurança de todos os utilizadores do espaço, a fim de evitar muitos dos acidentes que
habitualmente decorrem da utilização de alguns destes espaços.
Este equipamento cumpre os requisitos
para ser homologado pela Federação Portuguesa da modalidade permitindo assim a realização de provas federadas.

AGUSTINA BESSA-LUÍS

COMANDO TÉCNICO
SAI DO VILA MEÃ
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CALICA ASSUME
E ZAMORANO

•

SERÁ HOMENAGEADA
PELO STAY TO TALK
EM TRAVANCA

Carlos Moreira “Calica” é o novo técnico do
Atlético Clube de Vila Meã e Ricardo Silva o
novo treinador adjunto, anunciou o clube.
“Certos de que o melhor estará ainda para
chegar, depositamos no Mister Calica toda a
nossa confiança para atingirmos os objetivos
desportivos propostos para esta época”, referem, através de comunicado publicado na
página oficial do AC Vila Meã.
O novo técnico chega a Vila Meã, depois
de anunciada, no dia anterior, a saída de Za- O Stay to Talk – Instituto de Imersão Cultumorano do comando técnico da equipa, pro- ral irá realizar a 2ª Conferência Andante, que
vocada por um mau início de campeonato homenageia a célebre escritora, Agustina
dominado por resultados negativos.
Bessa-Luís, no âmbito da divulgação do seu
Carlos Moreira, conhecido por Calica, tem produto turístico-pedagógico “Na Rota dos
44 anos, e treinou, nas duas últimas épocas, a Artistas: à procura do belo”, que perpetua a
formação do Sobrado. Encara o novo desafio memória de algumas figuras ilustres e respecom confiança, consciente da exigência dos tivos territórios.
objetivos que, como anunciou o presidente da
A iniciativa começa no próximo dia 24 de
direção Vila Meã, no início da época, passam outubro, às 10h00, junto à estação de camipela subida de divisão.
nho de ferro de Vila Meã, para uma caminhaA saída do técnico Zamorano, acompa- da com destino ao Mosteiro de Travanca, com
nhado dos adjuntos Francisco Sampaio e o limite de 10 participantes. O Stay to Talk
Pedro Moreira, consumou-se após mais uma avisa que a participação está sujeita a inscriderrota, no passado domingo, diante do vizi- ção prévia e cumprindo as regras delineadas
nho Vila Caiz por 2-0, em jogo a contar para a pela DGS – Direção Geral de Saúde.
3ª jornada da serie 2 da Divisão Elite AF Porto.
Durante a tarde poderá assistir online,
No comando técnico do AC Vila Meã des- pelas 18h00, na rede social Facebook do Stay
de janeiro deste ano, Zamorano não aguentou To Talk Instituto, à conferência, sobre Agusum mau início de campeonato em que a for- tina Bessa – Luís, com referência aos lugares
mação vilameanense perdeu três dos quatro de passagem e de inspiração da escritora.
jogos oficiais que disputou.
A conferência contará com o Arq. Hugo
No início desta época o AC Vila Meã ape- Martins que apresentará uma reflexão com
nas venceu o jogo da primeira jornada da base no confronto entre a arquitetura e a liDivisão Elite AF Porto, diante do Lixa, a que teratura, abordando os lugares de Agustina
se seguiram as derrotas consecutivas com o Bessa-Luís, e com a Dra. Marta Sousa, atual
Trofense, na 1ª eliminatória da Taça de Por- colaboradora do Stay to Talk, que falará da
tugal, e para o campeonato com o Rebordosa, Rota dos Artistas, como estudo da sua metoem casa, e o Vila Caiz.
dologia e respetivos resultados.
Na página oficial do Facebook, o Vila Meã
Recorde-se que o ciclo de Conferências
anunciou o entendimento entre as partes Andantes teve início no passado dia 26 de separa a saída de Zamorano.
tembro, com uma homenagem ao célebre pin“A eles, Zamorano , Francisco e Moreira, tor modernista Amadeo de Souza – Cardoso,
desejamos a maior sorte para o futuro e des- continuará neste dia com Agustina Bessatacamos a excelente postura e dignidade que -Luís e culminará no dia 7 de novembro com
sempre tiveram connosco”, ressalvam.
Teixeira de Pascoaes.
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ADIADO

Na sequência dos últimos desenvolvimentos
das medidas decretadas pela DGS (Direção Geral de Saúde)
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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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