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EDITORIAL

S O C I E DA D E

TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO
DO TÂMEGA E SOUSA ASSOCIADO AO ANDANTE

Professora

Cidália Fernandes
“Eu não procuro saber as respostas, procuro
compreender as perguntas.”
CONFÚCIO

Ninguém sabe definir o tempo, ninguém tem capacidade para o controlar; as estações do ano permitem ao homem domá-lo, aparentemente, e organizar a sua vida a partir delas; para muitas pessoas, o ano letivo ou escolar constitui uma forma de entrar de novo no ciclo precioso
e necessário da rotina que também enriquece a vida. Porque estamos
no outono que traz a reabertura das aulas, começarei o ano com uma
pequena história, extraída do meu livro “Hélios”, que será apresentado
em breve.
A sabedoria
Era uma vez um homem muito sábio. Vinha gente de todo o lado
à procura dos seus conselhos, pessoas de todas as idades, homens de
todas as classes, mulheres de todos os perfis, de todas as castas. Conhecia as pessoas mais poderosas da terra, mas também as mais humildes.
Respondia a todas as perguntas que lhe colocavam com o mesmo carinho, com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação. Todas as
noites, antes de dormir, ele olhava as estrelas que brilhavam no firmamento, e achava que um dia, porque era um homem sábio, ocuparia
um lugar ao seu lado; se elas dominavam o universo distante, ele dominava sobre tudo o que o rodeava, tudo aquilo que lhe era próximo.
Numa dessas noites teve um sonho. Passeava sozinho numa floresta,
quando se apercebeu de que tinha muita sede. A dois passos dali corria
um ribeiro; as suas águas transparentes deslizavam de pedra em pedra,
livres. Debruçou-se para saciar a sede, porém, a água secou de repente
e no fundo viu apenas rochas e areia. Um pequeno peixe quase enterrado na areia perguntou-lhe:
- Conheces alguma forma de me salvar?
O homem muito sábio, pela primeira vez, não sabia o que responder.
Continuou a caminhar pela floresta, durante muito tempo, porém,
não conseguia encontrar a saída.
No dia seguinte, o homem continuou a ser muito sábio, continuou a
aconselhar homens, mulheres de todas as castas, gente vinda de todos
os lados, e nessa noite o sonho voltou. Era a mesma floresta, o mesmo
ribeiro, o mesmo peixe.
- Conheces alguma forma de me salvar?
Então, ao terceiro dia, o homem muito sábio resolveu procurar uma
resposta.
Viajou por todo o mundo, percorreu caminhos e estradas, navegou
rios e mares, perguntou a velhos e novos, homens e mulheres, apanhou
sol e chuva, teve fome e teve sede, calor e frio. Não encontrou qualquer
resposta.
Regressou a casa, triste e desiludido. Já não podia olhar o céu, pois
já não teria um lugar ao lado das estrelas e já não tinha coragem para
responder nem para dar conselhos aos outros, porque ele próprio não
conseguia responder a uma questão tão simples. Sentou-se num banco de pedra a descansar. Estava tão cansado que algumas lágrimas de
desgosto se soltaram dos olhos tristes e vieram cair na areia seca, em
cima dos pés cobertos de pó e exaustão. Foi então que uma criança se
aproximou. Afagou-lhe os cabelos brancos. Nunca tinha visto um homem velho a chorar, devia estar muito doente.
- Estás doente? – perguntou.
Ele levantou a cabeça inclinada para o chão e fez-lhe a mesma pergunta que o levara a correr mundo, a pergunta do seu sonho.
A criança começou a rir.
- É por isso que estavas a chorar? É muito simples, bom homem, por
que não lhe perguntas se ele conhece?
O homem muito sábio sorriu. E finalmente compreendeu.

Os utilizadores das linhas inter-regionais de transporte público rodoviário de passageiros entre a
área geográfica da Comunidade Intermunicipal
(CIM) do Tâmega e Sousa e a Área Metropolitana
do Porto (AMP) já têm ao dispor uma assinatura
combinada entre o Passe CIM Tâmega e Sousa e a
Assinatura Andante Metropolitano, da AMP. Esta
assinatura permite uma nova redução no preço dos
passes nos transportes públicos.
Trata-se do Passe/Assinatura AMP/CIM Tâmega e Sousa e, à semelhança do que já sucede no
transporte ferroviário, vai permitir viajar não só na
rede rodoviária do Tâmega e Sousa, mas também
na rede intermodal Andante, que serve a AMP.
A assinatura combinada AMP/CIM Tâmega e
Sousa tem um custo máximo de 50 euros, montante igual ao praticado na assinatura combinada
AMP (Andante)/CP CIM do Tâmega e Sousa, pelo
que, também no transporte rodoviário, os residentes no Tâmega e Sousa e aqueles que, embora não
residam, mas trabalham na região, passam a pagar
menos pelo respetivo passe mensal.
A par da redução tarifária implementada pela
CIM do Tâmega e Sousa nestes dois passes, aplicam-se os habituais descontos nos títulos destinados a estudantes 4_18 e sub23 (40 euros) e a estudantes 4_18 e sub23, beneficiários do escalão A da
ação social escolar (26 euros).
O Passe CIM do Tâmega e Sousa divide-se em três
modalidades: urbano, municipal e intermunicipal/
inter-regional. Relativamente ao Passe CP CIM Tâmega e Sousa, este divide-se em duas modalidades:
serviço regional, com assinatura monomodal, e
serviço urbano, com assinatura monomodal e as-

sinatura combinada Andante + CP CIM do Tâmega
e Sousa.
De recordar que, desde 2019, a CIM do Tâmega e
Sousa disponibiliza aos utilizadores do transporte
público rodoviário o Passe CIM do Tâmega e Sousa
e o Passe CP CIM Tâmega e Sousa aos utilizadores
do transporte público ferroviário.
Qual é o preço do “Passe/Assinatura AMP/CIM
Tâmega e Sousa”?
• Assinatura Combinada AMP/CIM Tâmega e
Sousa – Normal: 50€
• Assinatura Combinada AMP/CIM Tâmega e
Sousa – 4_18: 40€
• Assinatura Combinada AMP/CIM Tâmega e
Sousa – 4_18 (beneficiários da Ação Social Escolar – escalão A): 26€
• Assinatura Combinada AMP/CIM Tâmega e
Sousa – sub23: 40€
• Assinatura Combinada AMP/CIM Tâmega e
Sousa – sub23 (beneficiários da Ação Social
Escolar – escalão A): 26€

VILA MEÃ

2º ANIVERSÁRIO DO GRUPO VALLIS
DEDICADO À POPULAÇÃO

O grupo de jovens Vallis, da paróquia de Real, celebra, no próximo dia 5 de outubro, o segundo aniversário.
Para comemorar a efeméride, o Vallis está a organizar o “Dia Interativo”, um programa especial e
aberto a toda a comunidade.
Este dia, para além de assinalar o aniversário,
tem o objetivo de “trazer algo diferente e nunca
feito nesta localidade e que servirá também para
agradecer o apoio e a adesão dos vilameanenses às
atividades que se têm vindo a realizar”, explicam os
jovens da paróquia de Real.

Para o dia 5 de outubro, a partir das 14h30, no Adro
da Igreja de Real, está então reservada uma tarde
repleta de jogos de tabuleiro, malhas, quiz, corrida
de sacos e muito mais. O grupo Vallis explica ainda
que para as crianças estarão disponíveis insufláveis.
Na programação consta também muita música
e prémios para os participantes, de forma “a tornar
esta tarde memorável e divertida ao festejarmos o
nosso aniversário junto da população da vila”.
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AU TA RQU I C A S

JOSÉ LUÍS GASPAR RECONDUZIDO
NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE AMARANTE
José Luís Gaspar, pela coligação Afirmar e justa”. Apesar de ser a sua “última candidaAmarante (PSD/CDS-PP), saiu vitorioso e vai tura à Câmara de Amarante”, Gaspar assumiu
continuar na presidência da Câmara Munici- perante todos que irá “trabalhar ainda com
pal de Amarante.
mais afinco, dedicação e empenho”.
Com 52,36% dos votos (16.224 votos), GasLembrou, na noite das eleições, que contipar avança assim para o seu terceiro mandato nua disposto para “receber todos os amaranconsecutivo, mantendo ao seu lado quatro ve- tinos, ouvir as suas ideias, com o objetivo de
readores, menos um que no mandato anterior. continuar a colocar Amarante num patamar
Para a Assembleia Municipal a coligação cada vez maior”.
Afirmar Amarante (PSD/CDS) também foi
Todos os projetos descritos e falados na
a força partidária mais votada, com 48,86% campanha eleitoral estão feitos e “serão co(15.137 votos).
nhecidos nos próximos dias”. Projetos como
Nas Assembleias de Freguesia, a coligação “as novas entradas para a cidade, trazer o ensiAfirmar Amarante conquistou 13 das 26 fre- no superior e continuar a captar investimento
guesias do concelho de Amarante.
não eram demagogias nem promessas, são
Por sua vez, o Partido Socialista, liderado realidade”.
por Hugo Carvalho, alcançou 39,01% (12.088
Aos candidatos da oposição, José Luís
votos) e elegeu quatro mandatos, mais um Gaspar, quis lembrar que “sempre trabalhou
que nas eleições autárquicas de 2017.
com todos e que assim vai continuar” pedinO Bloco de Esquerda foi a terceira força po- do “responsabilidade e seriedade”.
lítica mais votada para a Câmara, com 2,12%
O candidato à Câmara Municipal de Amados votos (656). O Chega ficou em quarto com rante pelo PS, Hugo Carvalho, referiu que a
2,01% (623) e o CDU com 1,65% (511), ocupan- sua candidatura “construiu uma alternativa
do assim a última posição na preferência dos política para Amarante”.
amarantinos.
Notou ainda que, em política, “os venceJosé Luís Gaspar, citado no “tâmegatv”, dores e vencidos não se contabilizam por méexpressou toda a gratidão pelos resultados dias aritméticas” e que o resultado obtido deobtidos nestas eleições, garantindo que “se- monstra que “o Partido Socialista recuperou
rão honradas e cumpridas todas as promes- a confiança de cerca de dois mil amarantinos”.
sas”.
Hugo Carvalho ressalvou que, embora
José Luís Gaspar compromete-se também não tenha saído vitorioso, o “PS tem hoje
a “continuar a afirmar Amarante ao lado de mais vereadores e mais eleitos nas diversas
gente que venceu para cumprir promessas e freguesias”, sendo isso possível porque enideias muito válidas para cada um dos terri- quanto partido e equipa “fizemos uma camtórios”.
panha positiva, pelas ideias e pelas proposO presidente reeleito reconheceu que a vi- tas”, sendo este “o caminho a seguir. Lado a
tória da equipa Afirmar Amarante foi “grande lado com os amarantinos”.

C Â M A R A M U N I C I PA L D E A M A R A NTE

O candidato acrescentou que seguirá “ouvindo, ouvindo muito. Com respeito por todos
e, acima de tudo, valorizando a nossa terra, as
nossas gentes e as nossas identidades”.
De salientar que votaram em Amarante
30 987 de um total de 50 101 eleitores inscritos, registando-se 557 votos em branco e 328
votos nulos.

A S S E M B LE I A M U N I C I PA L D E A M A R A NTE

FONTE: RTP.PT
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ELEITOS NOVOS PRESIDENTES ÀS JUNTAS DE FREGUESIA
O último domingo do mês de setembro ficou nossa freguesia”, comentou José Ferreira, enaltemarcado pelas eleições que ditaram a escolha, cendo a dedicação de António Jorge Ricardo, que
para os próximos quatro anos, dos novos autar- liderou a Junta de Vila Caiz nos últimos 12 anos.
Seguro da competência e empenho da sua
cas.
Em Mancelos, Ricardo Alves, candidato do equipa, o novo presidente agradece o enPartido Socialista, venceu as eleições com 51,20% volvimento de todos pela “responsabi(895 votos), apurando assim cinco mandatos. A lidade que assumiram nestas eleições”.
candidatura liderada por Tiago Costa (PSD/CDS- “Quero agradecer à população de Vila Caiz pela
-PP) obteve 44,11 % dos votos (711), conseguindo minha eleição e dizer que serei o presidente de
assim eleger quatro mandatos. Com 1,77 %, que todos, reforçando a vontade, o empenho, dedirepresenta 31 votos, ficou o partido PCP-PEV. Na cação e trabalho, para assim merecer ainda mais
freguesia de Mancelos votaram 1748 eleitores a sua confiança”, realçou José Ferreira, confiante
dos 2883 inscritos. Registaram-se ainda 19 votos de que “estamos no rumo certo”.
Em Vila Meã o autarca Lino Macedo (PS) foi
nulos e 32 em branco.
Ricardo Alves, eleito presidente da Junta de reeleito com 53,38%, contabilizando 1.439 votos,
Freguesia de Mancelos mostrou-se agradecido elegendo assim cinco mandatos. Segue-se o PSD/
a todos os mancelenses, acreditando “mesmo CDS-PP com 40,24% (1085 votos) e quatro manperante o que o futuro reserva, estar à altura do datos. O PCP-PEV ficou com 2,11% e o partido
Chega com 1,11%.
desafio”.
Lino Macedo destacou o orgulho da sua ori“Espero, com a cooperação e colaboração
dos outros candidatos, que também querem o gem vilameanense e recorda que “este compromelhor para Mancelos, dar a esta freguesia mais misso foi renovado pela proximidade, sempre
e melhores condições de vida e de bem-estar”, considerando as pessoas primeiro, atendendo
àquelas que são as suas necessidades mais básirealçou.
No que respeita à freguesia de Vila Caiz a lis- cas, mas também os seus anseios”.
O autarca garantiu ainda que serão “asseta candidata pela coligação Afirmar Amarante
(PSD/ CDS-PP) venceu a eleição para a assem- guradas as melhores condições, indispensáveis
bleia de freguesia apenas por três votos. José Fer- à qualidade de vida aos que nasceram, vivem e
reira é assim o novo presidente, contabilizando visitam Vila Meã” e que a Vila “será governada
um total de 802 votos (44,85%) e cinco mandatos. nos próximos quatro anos sempre com o mesmo
Com 799 votos (44,69%) e quatro mandatos re- espírito de até então”.
De salientar que foram contabilizados 45
gistados ficou a lista do PS, encabeçada por Anvotos em branco e 40 votos nulos, num universo
tónio Ferraz Peixoto.
O Bloco de Esquerda recebeu 109 votos (6,10%) de 2696 votantes em 4309 inscritos e que nesta
e o PCP-PEV contabilizou 31 votos (1,73%). Nesta freguesia, o Partido Socialista venceu também
freguesia votaram 1788 dos 2571 inscritos, haven- as eleições para a Câmara e para a Assembleia
Municipal.
do ainda 16 votos em branco e 31 nulos.
Em Travanca, à semelhança do que aconPara o novo presidente da Junta, que já integrava o executivo anterior, esta candidatura teceu nas eleições de 2017, a coligação Afirmar
assume a responsabilidade do que, nos últimos Amarante (PSD/CDS-PP), liderada nesta fre12 anos, se foi concretizando na freguesia, des- guesia por Fernando Cunha, venceu com 566
de pequenas intervenções na pavimentação e votos (49,74%) e cinco mandatos. O PS ficou com
melhoria de acessibilidades, até a intervenções 36,73% dos votos (418) e o Chega com 8,96% (102
de maior relevância com a requalificação do alto votos). Foram a votar 1.138 eleitores num total
Sra. da Graça, a construção parque estaciona- 1.836 inscritos. Votos em branco registaram-se
mento junto da igreja, rua da Pena, construção 31 e nulos 21 votos.
Fernando Cunha prepara-se assim para um
da Casa Mortuária, nova escola EB 1 da Igreja,
e mais recentemente o início da requalifica- novo mandato, agradecendo a vitória conquisção da via estruturante de ligação a Vilarinho. tada que “demonstra a confiança para governar
“Conhecendo as necessidades da freguesia, a opor- esta freguesia”.
Certo do sentido de responsabilidade que se
tunidade na instalação de novos equipamentos,
apresentamos um projeto verdadeiro e respon- avizinha, Fernando Cunha diz “estar com garra e
sável, que vai de encontro à aspiração em propor- sentido de responsabilidade para assumir perancionar ainda mais e melhor qualidade de vida na te todos aquilo a que nos propusemos”.

Louredo

António
Torres
(PS)

Vila Meã

Lino
Macedo
(PS)

Mancelos

Ricardo
Alves
(PS)

Vila Caiz

José
Ferreira

(Afirmar
Amarante)

Travanca

Fernando
Cunha
(Afirmar
Amarante)

Figueiró/
Santa
Cristina

Daniel
Pinheiro

(Afirmar
Amarante)

Fregim

Sandra
Fraga
(PS)

Ansiães

António
Brandão
(JPA)
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E M PR E SA S

THE FISCHER CONNECTORS
Fridão

VAI CRIAR 400 POSTOS DE

Candemil

Cristina
Gonçalves

Ana Sofia
Marinho

(Afirmar Amarante)

TRABALHO EM AMARANTE

(PS)

O grupo suíço The Fischer Connectors oficializou a expansão da sua marca ao estabelecer
uma nova unidade de produção de conectores
e cabelagem técnica em Amarante, na União
das Freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea.
“Este investimento é extremamente importante para Amarante. É um excelente indicador, e pode provocar um efeito de ‘arrastamento’. Vem acrescentar valor e fixar pessoas”,
afirmou José Luís Gaspar na cerimónia de
lançamento da primeira pedra da empreitada
em Aboadela onde foi anunciado pela equipa
da empresa que, no final das três fases, serão
criados 400 postos de trabalho.
O presidente da Câmara de Amarante referiu que “a vinda da Fischer Connectors para o
nosso território faz parte de um processo, pensado, amadurecido e devidamente enquadrado
na sua estratégia de crescimento. Além disso,
faz parte de um plano que traçámos, desde
logo, com a constituição da InvestAmarante, e
para o qual nos temos vindo a preparar, para
nos tornarmos competitivos na atração de investimento e novas indústrias”.
Em plena Serra do Marão, a nova unidade
fabril da Fischer Connectors foi pensada tendo
em conta a paisagem envolvente. “Será uma
fábrica com um ambiente de trabalho que se
relaciona com o que está em redor, um conceito diferente de trabalho no contexto fabril”,
explicou o arquiteto Alexandre Burmester que
apresentou o projeto.
Da parte do grupo suíço The Fischer Connectors é referido que “o investimento em
Portugal/Amarante é um ponto de viragem
na estratégia da empresa” e que a escolha de
Amarante tem como objetivo “aumentar a
competitividade, proatividade e capacidade de
resposta a nível global”: “A escolha da localização em Amarante baseou-se numa avaliação
profunda e abrangente, com o apoio da AICEP,
e teve por base o histórico industrial da região,
base de custos, ambiente de trabalho, fatores
culturais e disponibilidade de talentos.”

Gouveia

Joaquim
Oliveira

Gondar

Hugo
Vaz

(Afirmar Amarante)

(PS)

Lomba

Filipe
Carvalho

Jazente

Daniela
Ribeiro

(PS)

(Afirmar Amarante)

Padronelo

Armando
Coimbra

Lufrei

Alex
Magalhães

(PS)

(PS)

Gouveia

Pedro
Fernandes

Rebordelo

Cláudia
Silva

(Afirmar Amarante)

(Afirmar
Amarante)

Amarante

Américo
Ribeiro
(PS)

Rebordelo

Ivone
Ribeiro

(Afirmar
Amarante)

CRITÉRIOS DE
ELEGIBILIDADE:
Bustelo, Carneiro
e Carvalho de Rei

Aboadela,
Sanche e Várzea

Ângelo
Magalhães

Pedro
Fernandes

(Afirmar Amarante)

(PS)

Vila Garcia,
Aboim e Chapa

Cândido
Pinheiro

(Afirmar Amarante)

Vila Chã
do Marão

Filipe
Coelho

(Afirmar Amarante)

Olo e Canadelo

Marta
Marinho

VANTAGENS
DO PROJETO

(Afirmar Amarante)

Freixo de
Cima e de
Baixo

Alfredo
Pinheiro

CAE eligível: 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 4932,
4939, 50101, 50102, 50300, 51100, 52220, 52230, 551,
552, 553, 559, 561, 562, 563, 77110, 77340, 77350, 79110,
79120, 79900, 82300, 86905, 90010, 90020, 90040, 91020,
91030, 91041, 91042, 93210, 93292, 93293, 93294, 96040

DINAMIZAR

(PS)

Projeto cofinanciado por:

Organismo intermédio

FONTE: RTP.PT
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Pensar desenvolvimento
a partir de Vila Meã
VISÃO POLÍTICA

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

“OLHAMOS COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA ESTE TERRITÓRIO”
Quero começar por agradecer a presença dos
vários candidatos à Câmara Municipal de
Amarante que se apresentam nestas eleições
autárquicas. Não posso deixar de enaltecer
a sua pronta disponibilidade para participar
neste encontro promovido pela Associação
Empresarial de Vila Meã, com o Jornal de Vila
Meã, e que se insere num conjunto de iniciativas de discussão pública que temos vindo a
promover nos últimos meses com o mote Vila
Meã 2030: Pensar Desenvolvimento a partir
de Vila Meã.
Depois de avaliarmos, nos encontros anteriores, a Estratégia Económica e a Importância do Associativismo, queremos saber
qual a Visão Política para este território dos
candidatos à Câmara Municipal de Amarante,
tendo como denominador a próxima década,
mas o compromisso do próximo mandato.
É este o propósito que aqui nos reúne,
prosseguindo na partilha de propostas, avaliação de possibilidades, encontro de vontades, debate de ideias, definição de prioridades,
impulso de necessidades que alavanquem de-

senvolvimento.
Olhamos com especial atenção para este território, onde estrategicamente a Associação
Empresarial de Vila Meã se situa e intervém
como entidade associativa, congregador, representativo e influenciador, agente impulsionador de desenvolvimento económico, e,
nesse sentido, promovemos este encontro
com os candidatos à Câmara de Amarante
para que também possam focar as suas atenções neste território.
Mas não nos queremos confinar a este espaço territorial, nem queremos demarcar do
contexto concelhio e do posicionamento da
região. Somos e sentimo-nos parte integrante e por isso queremos, acreditando no potencial e na localização estratégica de Vila Meã,
pensar desenvolvimento que exponencie
toda esta capacidade, julgo que reconhecida
por todos, e assim contribua para um maior
fortalecimento de Amarante e desta nossa região do Tâmega e Sousa.
Agradecemos a disponibilidade para aqui
poderem expor hoje a vossa visão política,

que desejamos esclarecedora para todos. É desenvolver, olhando o futuro com ambição
importante sonhar, ambicionar, debater, con- de que é possível fazer!
ciliar aquelas que podem ser ou desejamos as Estamos aqui, sempre atentos e colaborativos
na defesa do que entendemos essencial.
melhores opções de desenvolvimento.
Não posso, antes de terminar, deixar de
Nesse sentido, a Associação Empresarial
de Vila Meã estará sempre pronta para cola- acentuar o envolvimento de todos os diretoborar na planificação e concretização de pro- res nesta tarefa associativa que nos motiva na
jetos que aportem mais e melhores condições Associação Empresarial de Vila Meã, sobretude dinamização económica, social, comercial, do nestes últimos tempos tão exigentes por
via da dimensão e impactos da pandemia.
cultural, territorial.
Agradeço ainda o envolvimento e colaboAcreditamos no potencial do território, na
capacidade das pessoas, na atratividade e ca- ração do Jornal de Vila Meã, da sua diretora e
pacidade de fixação da população e na dinâ- toda a equipa, que vai dando de si, para que
mica que pode brotar de um desenvolvimento este seja um espaço de comunicação na divulefetivo e estruturado, como sempre o mani- gação e valorização das diversas iniciativas e
festamos e vamos defendendo, para esta área ações das várias entidades e intervenientes
deste território.
tão extensa do concelho de Amarante.
Como associação, acreditamos no movimento associativo e pela força agregadora Geraldino Oliveira
de vontades, confiamos na sua capacidade Intervenção inicial no encontro promovido pela
de influência pelo bem comum. Por isso es- AE Vila Meã com os candidatos à Câmara Mutamos empenhados e focados em promover nicipal de Amarante
iniciativa, despertar atenção e trabalhar na
potenciação das capacidades que podemos

EC O N O M I A

PRESIDENTE DA CÂMARA ASSEGURA QUE A AMBICIONADA
ZONA INDUSTRIAL VAI AVANÇAR EM VILA MEÃ
As eleições autárquicas do passado dia 26 de
setembro ditaram a reeleição de José Luís
Gaspar (PSD/CDS-PP) para a presidência da
Câmara Municipal de Amarante, cumprindo o
seu terceiro e derradeiro mandato.
A candidatura da coligação Afirmar Amarante (PSD/CDS-PP), encabeçada pelo o atual
presidente da Câmara de Amarante, obteve
16.224 votos (52,36%) elegendo cinco mandatos.
O Partido Socialista, que tinha como candidato Hugo Carvalho, registou 12.088 votos
(39,01%) e elegeu quatro mandatos.
Dos outros partidos candidatos à autarquia
de Amarante, o Bloco de Esquerda obteve 656
votos, o Chega 623 e a CDU 511 votos.
Em período de campanha eleitoral, a Associação Empresarial de Vila Meã, em conjunto
com o Jornal de Vila Meã, promoveu, no âmbito
da iniciativa VILA MEÃ 2030, um encontro com
os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Amarante sob o mote Visão Política.
Este encontro teve o propósito de escutar
os vários candidatos sobre projetos, perspetivas de desenvolvimento e prioridades em concreto para o território de Vila Meã.
Neste encontro, realizado na Quinta da
Cruz Hotel & SPA, esteve presente o candidato
do Bloco de Esquerda, António Marinho Silva,
o candidato da CDU, António Duarte, do PS,
Hugo Carvalho, o cabeça de lista da coligação
PSD/ CDS-PP, José Luís Gaspar e o candidato
do partido Chega, Filipe Machado.
José Luís Gaspar, presidente reeleito, ressalvou neste encontro a pretensão de avançar
com a urgente criação de um Parque Industrial

no território de Vila Meã. Aliás, a necessidade
premente de concretizar esta demanda da criação de uma Zona Industrial foi unânime entre
os candidatos dos cinco partidos, lembrando
que esta é uma reivindicação dos vilameaneses
e que se arrasta já há demasiado tempo.
O presidente da Câmara de Amarante, reeleito nas eleições autárquicas de 2021, afirmou
na altura que a autarquia estaria já a “acompanhar e a colaborar com a iniciativa privada
para desenvolver a criação deste Parque Industrial, tendo a Câmara o propósito de reduzir
as taxas a aplicar no investimento privado em
quase 50%”.
Inclusive, na sua abordagem, José Luís
Gaspar, afirmou “estar já identificada uma
área, com cerca de 110 mil metros quadrados,
no eixo estruturante da entrada de Vila Meã,
onde será possível instalar a tão ansiada Zona
Industrial”.
A questão das acessibilidades foi outro
dos temas fulcrais neste encontro, levando,
uma vez mais, à concordância entre todos os
candidatos de que Vila Meã necessita de ver
resolvida a questão das acessibilidades, princi-

palmente no que respeita à ligação com a sede Sendo o território de Vila Meã um privilegiado
no que respeita ao associativismo e considerado concelho.
Uma vez mais, o presidente da Câmara de do por todos os partidos, que se apresentaram
Amarante, fez questão de frisar que “o eixo neste ato eleitoral autárquico, como fulcral na
central que liga Vila Meã até à Ponte da Pedra, promoção da atratividade do território, José
que está agora na 2.ª fase, vai ser estruturante, Luís Gaspar reiterou que vai “continuar a ajuuma vez que o projeto está validado para uma dar, consoante as possibilidades, o associati3.ª fase que ligará o eixo central de Vila Meã vismo de todo o concelho e, em particular, de
ao Largo da Feira, para depois seguir rumo a Vila Meã”.
Reeleito pela população amarantina para
Oliveira”.
O candidato do PS, principal partido da executar aquele que será o seu terceiro e últioposição, reiterou a afirmação do autarca, mo mandato enquanto presidente da Câmara
enunciando “as promessas ainda não cumpri- de Amarante, José Luís Gaspar fez questão de
das há oito anos, como por exemplo a constru- lembrar que tem “cumprido e honrado os comção de uma variante para Vila Meã, a ligação de promissos, sendo que foi delineado um projeto
Ataíde a Oliveira ou ainda a falta do Gimnodes- e estamos a segui-lo com todo o rigor para dar
uma nova centralidade a este território de Vila
portivo em Vila Meã”.
Quanto ao Pavilhão Gimnodesportivo pro- Meã. Propondo a todos os vilameanenses um
metido para Vila Meã, Gaspar diz “ter já o pro- pacto de confiança para o futuro desta terra”.
O Hotel & SPA Quinta da Cruz recebeu
jeto concluído e pronto a avançar”.
Entre os diversos investimentos para Vila este encontro com os candidatos à Câmara de
Meã debatidos neste encontro de candida- Amarante, num espaço agradável e propício
tos à Câmara de Amarante, está a questão da para um salutar debate de ideias e projetos.
Não podemos deixar de agradecer à equipa
ferrovia. Considerada também de grande importância, todos os partidos frisaram a neces- que tem preparado estes encontros no âmbito
sidade da construção do parque de estaciona- do Vila Meã 2030, sobretudo a colaboração do
mento em terreno anexo à Estação Ferroviária Carlos Moura, com a disponibilização de todo
Vila Meã, mas que José Luís Gaspar esclareceu o equipamento técnico para que possamos
“ser da responsabilidade da Infraestruturas de difundir o que aqui debatemos, o Ricardo Alves, pelo apoio técnico, a jovem Raquel Ferraz
Portugal”.
O líder da coligação Afirmar Amarante e neste encontro o jornalista António Orlando
(PSD/CDS-PP) afirmou ser intenção para este que desde logo se disponibilizou a participar
terceiro mandato “continuar a apoiar a inicia- na moderação.
tiva privada”, assim como “descentralizar serviços”.
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S O C I E DA D E

V I L A C A IZ

BISPO AUXILIAR DO PORTO INAUGUROU
OBRAS DE RESTAURO NA IGREJA DE VILA CAIZ

BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO
PARA FACILITAR
NA GEORREFERENCIAÇÃO
E O REGISTO
DOS TERRENOS

FOTO: DALMÁTICA

que “é um gosto imenso ver que a freguesia
vai ficar dotada de mais um equipamento com Através do BUPi – Balcão Único do Prédio os
outras condições de uso, comodidade”.
proprietários poderão proceder à georrefe“Esta era uma obra que apresentava já renciação e o registo dos seus terrenos. Tratasinais de bastante degradação, de alguma -se de uma plataforma dirigida aos proprietápreocupação, e que o nosso pároco há algum rios de prédios rústicos e mistos, que permite
tempo que ia manifestando o interesse de mapear, entender e valorizar o território poroferecer outras condições aos fiéis”, acrescen- tuguês, de forma simples e gratuita.
tou António Jorge Ricardo.
Ao georreferenciar e registar os seus terAs obras de restauro e conservação da renos, pode garantir os seus direitos de proigreja de Vila Caiz tiveram um custo de priedade visto a inscrição dos terrenos nas
436.527,42€, sendo que parte dele foi angaria- finanças não ser suficiente. Para tal precisa de
do através de donativos dados pela população fazer o registo na Conservatória do Registo
da freguesia.
Predial, que será gratuito ao apresentar a loRecorde-se ainda que a Câmara de Ama- calização da sua propriedade, obtida através
rante acompanhou e colaborou com o restau- do BUPi.
ro da igreja de Vila Caiz, tendo assumido o
Recordamos que o registo na Conservatópagamento do projeto de arquitetura.
ria é obrigatório quando se pretende comprar
ou vender um terreno. O registo pode ajudar
na gestão do território rural português, contribuindo para a prevenção de incêndios no
nosso país.
V I L A C A IZ
Para efetuar o registo das propriedades na
plataforma BUPi ou no novo balcão BUPi em
JUNTA DE VILA CAIZ
Amarante necessita de: Cartão de Cidadão;
Caderneta Predial com o número das matriAVANÇA COM NOVA
zes da propriedade a registar ou o número da
matriz a registar e o respetivo NIF do proprieILUMINAÇÃO
tário; e deve saber identificar num mapa os
NO ADRO IGREJA
limites da sua propriedade.
Caso os proprietários estejam impossibilitados de efetuar o registo, o mesmo pode
ser feito por um legítimo herdeiro ou, no caso
de emigrantes, fazer-se acompanhar de uma
procuração legal para o mesmo efeito cujo
modelo-tipo está disponível no site bupi.gov.
pt ou no balcão de apoio.
De atendimento presencial, o BUPi – serviço disponibilizado no âmbito da candidatura Aviso NORTE-62-2020-23 / Sistema de Informação Cadastral Simplificada – funciona
no edifício da Câmara Municipal, de segunda
a quarta-feira, e nos serviços descentralizados de Vila Meã, à sexta-feira, entre 9h00 e as
12h30, e as 13h30 e as 17h00.
Para mais informações contatar através
do mail (bupi@cm-amarante.pt) ou do telesentava algumas irregularidades no piso e A Junta de Freguesia de Vila Caiz já procedeu móvel (912748102).
à instalação do novo sistema de iluminação
alguns sinais de degradação.
Sendo uma obra há muito ambicionada no adro da igreja de Vila Caiz, numa interpor todos, inclusive pela Junta de Freguesia, venção que vai requalificar toda a envolvente.
A instalação das colunas e luminárias por
António Jorge Ricardo, destacou que “é uma
acessibilidade fundamental para os morado- parte da Junta de Freguesia agora concluída,
res, mas que também serve muito de passa- dotou assim o espaço de melhor enquadragem para quem vai para o RTA e apresenta mento, valorizando toda a envolvente com o
novo sistema de iluminação.
um fluxo de transito considerável”.
Esta intervenção da Junta decorre depois
Note-se que, o investimento para a requalificação desta rua ronda os cerca de 307 mil da restruturação, concretizada no ano passado, da iluminação no Parque de Estacionaeuros.
mento da Igreja e do sistema de iluminação
na Rua da Igreja.

O Bispo Auxiliar do Porto, D. Armando Este- cessor Pe. Jorge Nunes. Assim o fiz”.
ves Domingues, inaugurou, no dia 29 de se“Esta é, de fato, uma obra muito desejada e
tembro, dia de S. Miguel, padroeiro da fregue- amada por esta comunidade paroquial de São
sia, as obras de restauro da igreja paroquial de Miguel de Vila Caiz”, lembrando e agradecenVila Caiz.
do a “todos os intervenientes, mas em espeA inauguração desta obra, da responsabi- cial à comunidade paroquial de São Miguel de
lidade da paróquia, que requalificou por com- Vila Caiz pelo empenho, pelos donativos, pela
pleto a igreja de Vila Caiz, com restauro de al- confiança, entrega e por sempre estar dispotares e teto da igreja, contemplou a dedicação nível para servir e ajudar a que esta obra fosse
do novo altar e a bênção de um órgão de tubos. possível”.
O responsável da paróquia, padre Mário
“Agora, podemos dizer que recuperámos
Ferreira, na inauguração, fez questão de lem- património e embelezamos a casa que é de
brar que “aquando da minha nomeação para todos nós”, concluiu.
esta Paróquia de São Miguel de Vila Caiz, proA profunda intervenção no edifício da
meti ao Bispo da altura, Dom António Fran- igreja, vai assim restituir àquele templo uma
cisco dos Santos, continuar um projeto de nova dinâmica e engrandecer o património
ampliação, conservação e restauro da Igreja da freguesia.
Matriz de Vila Caiz, iniciado pelo meu anteO presidente da Junta de Vila Caiz admite

V I L A C A IZ

ARRANCARAM AS OBRAS

DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA
E LARGO DE VILARINHO

Já iniciaram as obras de requalificação da Rua
e Largo Vilarinho, na freguesia de Vila Caiz,
que incluem o alargamento em vários locais
da rua de Vilarinho e a pavimentação a betuminoso. Esta empreitada inclui ainda o arranjo do Largo de Vilarinho.
Esta acessibilidade será intervencionada
desde a ligação com o Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Vila Caiz até ao centro do
lugar Vilarinho.
De lembrar que a estrada, pavimentada
em paralelo desde a década de 70, já apre-
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VILA MEÃ

GRUPO DE JOVENS VALLIS ENTUSIASMADOS COM DINÂMICA
INICIATIVAS E ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO

Em Vila Meã existe um grupo, formado por 19 cias de pandemia, e que foi transmitido atra- a concretização das várias atividades refe- trando-se sempre disponível para cooperar
jovens, 13 raparigas e seis rapazes, que se sen- vés das redes sociais. Entretanto, em agosto ridas anteriormente e que foram realizadas connosco e colaborar nas atividades por nós
tem motivados em recuperar tradições e dedi- deste ano, realizou-se a segunda edição do pelas três antigas freguesias (Oliveira, Ataíde organizadas”.
Mas nem tudo é fácil para estes 19 jovens.
carem-se à comunidade. É o Grupo de Jovens Festival, já com a possibilidade de público, e Real).
Dedicados a causas, e embora tenham Confessam que nestes últimos dois anos, uma
Vallis, da paróquia de Real.
cumprindo todas as recomendações da DGS.
Com idades compreendidas entre os 15 e
Este foi o primeiro dos muitos eventos que sido maioritariamente realizadas em forma- das maiores dificuldades do grupo é a questão
os 20 anos, o grupo é constituído por jovens o grupo de jovens já protagonizou. Ao longo to online, os jovens garantem que se sentem financeira e que “é necessário fazer uma boa
de Vila Meã, maioritariamente de Oliveira e destes dois anos de existência realizaram “totalmente realizados” com as iniciativas, gestão do orçamento para manter a atividade
Real, que decidiram juntar-se com o propósi- uma feirinha de comércio e negócios de Vila nunca esquecendo “o carinho e o afeto das ao longo do ano, apesar do apoio contínuo da
to de “unir gerações, trazer dinamismo à Vila Meã, com o intuito de apoiar o comércio lo- pessoas de Vila Meã”. A cada atividade “todas Junta de Freguesia”.
Lembrando que o grupo é constituído por
e essencialmente oferecer boa-disposição aos cal, iniciativas de angariação de fundos para as nossas expectativas são superadas e isso só
vilameanenses”.
investir em eventos e num espaço recreativo pode ser motivo de orgulho e vontade de que- jovens com idades compreendidas entre os
15 e os 20 anos, muitos deles iniciaram agora
E tudo começou quando os jovens fre- e ainda o evento que, através de um palco mó- rer fazer mais e melhor”.
Mas a união destes jovens de Vila Meã uma nova fase da sua vida: o ingresso no enquentavam o 11º ano da catequese e tiveram a vel, levou música e animação à população de
vai mais além do que a organização de festas sino superior. Por isso, avizinham-se meses
responsabilidade de organizar a Festa do Me- Vila Meã.
nino, em Real, como já era hábito e costume
Mas não foram apenas estes os eventos e atividades. Quando se reúnem “transmi- “desafiantes para o grupo, uma vez que muitodos os anos. Na altura designavam-se de criados pelos jovens de Vila Meã. Um cartaz tem valores e desenvolvem laços de amizade, tos deles vão estar mais ausentes e longe da
Grupo de Jovens de 2003.
cultural de eventos ao ar livre, uma sessão muitos deles já de longa data”, sendo cada vez freguesia”.
No entanto, o gosto, o amor e a dedicação
Corria o ano de 2020 e o sucesso da Festa de fogo de artifício na Noite de Natal, um mais imperioso, principalmente porque estado Menino, marcada pela inovação e diferen- concurso de Halloween, workshop virtual de mos numa era que os jovens vivem cada vez ao próximo e à sua gente não os fazem parar,
ça, “recebeu um excelente retorno e aprecia- culinária de Páscoa, cinema ao ar livre, uma mais para a tecnologia e em que a sociedade tendo já pensados “projetos inéditos e fundação por parte da comunidade de Vila Meã”, noite dedicada ao Karaoke ou recolha de discute e coloca em causa a crescente falta de mentais para manter o grupo ativo”.
Apesar de não poderem “adiantar mais
dando entusiasmo a estes catequizados a materiais escolares que revertem a favor dos valores.
Contudo, esta sociedade é também aquela pormenores”, prometem que “valerá a pena”
permanecer juntos e continuarem a promover alunos mais carenciados das escolas, fizeram
atividades para a sua Vila.
também parte das inúmeras iniciativas do que os felicita, que os acolhe e lhes agradece e “que todos devem ficar atentos e acompa“Os elogios que tivemos deu-nos a certeza Vallis. De referir, que todas foram apoiadas pelas iniciativas. Por isso mesmo, não esque- nhar o Grupo de Jovens Vallis”.
Em conversa com o Jornal de Vila Meã, os
que tínhamos de dar continuidade ao grupo”. pela população, pela paróquia Real e pela Jun- cem que Vila Meã os “recebeu de braços abertos. O apoio que recebemos é indescritível, jovens que representam o Vallis não quiseram
Após alguns encontros entre si, decidiram ta de Freguesia de Vila Meã.
que os Jovens de 2003 passariam a ser o GruA realização das iniciativas solidárias, tanto por parte da Junta e das instituições, perder a oportunidade de frisar que “não querem fazer caminho sozinhos”, por isso apepo Vallis.
culturais e sociais, são prioridade para es- bem como da comunidade”.
Cientes que, apesar de atualmente se sen- lam a que “mais jovens se juntem a eles e que
Escolhido o nome, era altura de dar “asas” tes jovens. E mesmo perante uma pandemia
à imaginação e promover uma atividade que que assolou o país e o mundo, não baixaram tirem um grupo social, têm uma grande ver- participem nas atividades”.
Ressalvam ainda que “a todos os que mosprimasse pela diferença e trouxesse a Vila a guarda e conseguiram dar a Vila Meã “um tente paroquial e, nesse sentido, não negam
que “o apoio que recebemos da paróquia é trem interesse, será dada uma oportunidade
Meã o dinamismo que faltava.
Verão recheado de atividades”.
Num ápice surgiu a ideia do “Festivallis”,
Organizaram um peditório e um leilão fundamental para a realização das ativida- de ingressar no grupo Vallis. Apenas precium festival de talentos locais que decorreu que tiverem uma adesão significativa por des”, estando “imensamente gratos ao padre sam de mostrar dedicação, empenho e acima
em formato online, atendendo às circunstân- parte da população, tornando assim possível Mário que nos acolheu com alegria, mos- de tudo boa-disposição!”
PUB
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Há uma linha que une
o comércio às pessoas

IGLOW: O ESPAÇO DE ESTÉTICA
QUE LHE PROPORCIONA SAÚDE E BEM-ESTAR
A aposta no digital

A porta de entrada da IGlow by Paula Ferreira
vai conduzir-nos a uma dimensão em que a beleza se alia ao bem-estar.
Esta clínica de estética, em Sta. Luzia,
Amarante, constitui um espaço que se dedica
a serviços e produtos de beleza para o corpo
e rosto e em que o princípio básico é o de nos
fazer sentir bem.
A história de Paula Ferreira e a sua delicada
dedicação aos tratamentos de estética começou a delinear-se por “mero acaso”. Frequentou um curso, um dos primeiros a surgir em
Portugal e numa das escolas mais conceituadas de estética. Após concluir o curso começou
a trabalhar num SPA, a primeira experiência
na área da estética, mas que lhe fez perceber
que “ia nascer dali uma paixão em proporcionar bem-estar ao outro”. E assim foi.
Desde então que Paula Ferreira procurou
saber mais, aprender, adquirir conhecimentos
e competências. Devido à sua “sede de conhecimento e o querer inovar”, procurou outras
formações além do básico da estética, sempre
com a certeza de que através de um bom tratamento pode estar a essência para o bem-estar.
A clínica de estética IGlow by Paula Ferreira está dotada de técnicas, equipamentos
avançados e profissionais que garantem “um
cuidado adequado a cada cliente e um serviço
de excelência, capaz de trabalhar a autoestima
de cada um”.
Equipado com três salas para desenvolver
os tratamentos e cinco locais exclusivos para
os serviços de manicure e pedicure, o espaço
foi pensado ao mais ínfimo pormenor para
proporcionar o cuidado e bem-estar a cada
cliente.
E a paixão pela estética é visível em cada
pormenor desta clínica. Às profissionais que
ali trabalham, Paula incute-lhes o gosto pela
área, os seus valores e os seus métodos.

por todo o ano, encontramos aqui terapêuticas
estéticas para o corpo e rosto.
A variedade de tratamentos é grande, talvez porque, cada vez mais, os centros de estética são procurados, por homens e mulheres.
Não só por uma questão de beleza, mas também de saúde. Ao longo dos tempos tem-se
verificado um aumento e uma evolução nesta
área, que, devido aos bons resultados, se torna
também mais exigente.
E, apesar do serviço de manicure ser o que
mais ocupa a agenda desta clínica, Paula não
esconde que o que a mais a fascina é a estética
avançada, lembrando que “ser esteticista não
engloba só mãos e pés”.
Após investir em várias formações em estética avançada, garante que adquiriu outros
conhecimentos que lhe permitiram “deixar de
ser uma esteticista comum”, tendo agora capacidades para “tratar do corpo e do rosto com
equipamentos e serviços adequados”.
O cuidado desta clínica de Amarante é
adequar os tratamentos a cada pessoa. A IGlow
tem vindo a destacar-se em variados serviços
que, no que respeita à estética avançada facial,
vão desde a Biorevitalização, o Fotorejuvenescimento ou o Microagulhamento.
Na parte da estética avançada corporal, a
clínica promete-lhe serviços como Esfoliação,
Lipobelt, Pressoterapia, Tratamento para as
Estrias ou ainda as Massagens Corporais que
garantem uma diminuição do stress provocado
pela rotina diária acelerada, ajudando a relaxar
e tratar alguns problemas de saúde provocados
pela tensão muscular. Não esqueçamos a velha
máxima “Mente Sã em corpo são”.
Mais do que cuidar da beleza, “estes tratamentos podem proporcionar qualidade de vida
e melhorar a autoestima de quem os procura”.
É também aqui que Paula Ferreira garante ser
diferenciadora de muitos espaços de estética.
Para além de serem executados com formação
especializada e certificada, cada tratamento é
Tratamentos revolucionários
pensado e adequado a cada pessoa, podendo o
para diversas áreas e
cliente solicitar um diagnóstico gratuito.
Como tal, antes de iniciar qualquer trataproblemas
mento, há uma avaliação personalizada que
Este espaço alia a experiência de Paula Ferreira “permite encontrar o melhor tratamento, o que
aos mais inovadores e atuais tratamentos es- realmente o cliente necessita e não aquilo que
téticos. Para além de uma referência na área da muitas vezes procura, para que só assim seja
manicure e pedicure, uma vez que continua a possível obter os melhores resultados”.
E de forma a obter resultados ainda mais
ser o serviço mais procurado e que prevalece

eficazes, a clínica IGlow dispõe atualmente de
um novo serviço que se alia a todos os tratamentos estéticos aqui executados: a nutrição.
A proprietária explica que a clínica estará agora dotada de nutricionista que fará o
acompanhamento nutricional dos clientes que
procuram os tratamentos estéticos. “Porque
normalmente a procura por tratamentos estéticos deve-se a uma alimentação inadequada”,
comenta.

É inquestionável a força dos meios digitais nos
tempos de hoje. Sendo um meio de divulgação
muito forte, foi outra das apostas desta clínica
de estética. Embora recente e em atualização, a
IGlow dispõe de uma plataforma online, onde
é possível consultar e conhecer ao detalhe todos os serviços praticados por esta clínica.
Através do site encontrará uma linha de
produtos para a sua rotina de beleza, tanto
para o rosto como para o corpo e que podem
ser adquiridos através da loja online.
O processo de compra dos produtos é simples: basta aceder a iglowclinicaestetica.pt escolher os produtos que deseja e adicioná-los ao
carrinho.
Mais uma aposta na inovação e diferenciação, que trouxe a Paula Ferreira a certeza de
que “dará mais visibilidade ao espaço e amplitude ao negócio”, uma vez que “a internet é o
futuro e as empresas têm de se adaptar”.
A IGlow é o resultado da paixão pelo trabalho que Paula Ferreira desenvolve e que
coloca diariamente nos tratamentos estéticos
que prometem, assim, elevar a autoestima de
todos.
PUB
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Há uma linha que une
o comércio às pessoas

AMARANTE ACOLHE NOVA EDIÇÃO DO
PROJETO “JOVENS EMPREENDEDORES”

“EMPREGA’TE” APROXIMOU EMPRESAS
E CANDIDATOS EM AMARANTE

O Associação Empresarial de Amarante (AEA) os jovens a questionarem de uma forma crítica
lançou a 10.ª edição do projeto “Jovens Em- e construtiva a sua visão atual do mundo, tenpreendedores - Construir o futuro 5.0”.
do como valores centrais a cocriação, a colaboO Seminário de Abertura decorreu no pas- ração, a criatividade e a responsabilidade por si
sado dia 29 de setembro, no Auditório do Ins- próprio, pela equipa e pelo seu projeto, de fortituto Empresarial do Tâmega, em Amarante.
ma a criar dinâmicas inovadoras que os levem
Trata-se de um projeto inovador para ca- a encontrar as competências necessárias para
pacitação de jovens para o empreendedorismo serem empreendedores”.
em contexto escolar, desenvolvido nas escolas
Levado então a cabo pela AEA, a 10ª edição
secundárias de Amarante, ao longo de um ano do projeto conta, uma vez mais, com a colaboletivo.
ração e parceria da Associação Empresarial de
O propósito do projeto passa por “motivar Vila Meã.

A 1.ª edição do “Emprega’te” aproximou em- Tanto os candidatos como as empresas refepresas e candidatos num recrutamento rápi- riram a mais-valia desta dinâmica que perdo organizado pelo Amarante das Profissões. mite uma aproximação mais descontraída, e
Este encontro decorreu no Instituto Empresa- demonstra a importância do networking, da
rial do Tâmega, nos passados dias 22 e 23 de reconversão profissional, quebrando ainda essetembro, com o objetivo de aproximar as em- tereótipos de género em certas forças laborais.
presas da população local, contribuindo para a
Lembramos que o Amarante das Profisempregabilidade e a partilha de contactos.
sões presta um serviço gratuito aos cidadãos
O “Emprega’te” é um evento de recru- com atividades dirigidas a áreas como a emtamento rápido, em que cada candidato tem pregabilidade, o empreendedorismo e o decinco minutos para estar com cada entidade. senvolvimento de carreira e conta com sessões
Durante esse período, os candidatos apresen- regulares que passarão a decorrer presencialtaram-se e entregaram o seu currículo com mente na Casa da Portela. Para conhecer esta
vista a encontrar um local de trabalho. A recru- e outras iniciativas do Amarante das Profistar estiveram a MAPP - Unipessoal, Lda; UELD sões, consulte a página www.cm-amarante.
– Metal Solutions, S.A; Roadsign S.A; CHELTS pt/amarante-das-profissoes ou facebook.com/
– Engineering Solutions Unipessoal, Lda; Re- Amarante.das.profissoes, ou entre em contactube – Soluções Tecnológicas, Lda; Enernorte to através do 914 680 616 ou amarantedaspro– Energias, Lda; TPS – Teixeira, Pinto & Soares, fissoes@cm-amarante.pt.
Lda; Facik Construção, Lda.

PUB

INVESTIDORES E TURISTAS
PROCURAM AMARANTE

AMARANTE PROCURA
RESIDENTES
PROVENIENTES
DO SETOR TECNOLÓGICO

Amarante encontra-se entre os municípios
mais procurados por investidores e turistas a
nível nacional, segundo o estudo Portugal City
Brand Ranking© 2021, da Bloom Consulting,
consultora especializada no desenvolvimento
de estratégias de marca para países, regiões e
cidades.
Na região do Tâmega e Sousa, Amarante é
a cidade mais procurada na captação de investidores e turistas, ocupando o 17.º lugar na região Norte. No plano nacional, Amarante está
em 52.º, no ranking que analisa o desempenho
dos 308 municípios portugueses nas áreas do
Turismo, Negócios e Talento.
Esta é a 7.ª edição do estudo da Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking©.

O Município de Amarante procura novos residentes provenientes do setor tecnológico
para uma residência de um mês no concelho,
no âmbito do projeto iPlace. Com o intuito de
atrair novos residentes, que venham fortalecer
com talento e know-how o cluster tecnológico
Amarante Tech Hub, o Município oferece um
mês de estadia gratuita e um conjunto de experiências imersivas em Amarante, apoiadas
por um anfitrião local.
Developers, Quality Assurance, Devops,
Scrum Masters, professores de programação,
mobile developers, são diversas as valências
que se procuram para esta residência durante
os meses de outubro, novembro e dezembro.
As inscrições já estão abertas, os interessados devem preencher o formulário online
(https://amarantetechhub.com/talent-move-to-amarante/).
Amarante é um centro tecnológico emergente em Portugal, onde a tecnologia se cruza
com a indústria, e os empreendedores e profissionais do setor conciliam desafios e carreiras
profissionais arrojadas com uma excelente
qualidade de vida numa região de natureza, cultura e gastronomia a um custo de vida
competitivo.
De referir que no território graduam-se
anualmente mais de 500 pessoas em cursos
tecnológicos, o que tem fomentado a instalação de novas empresas.

JORNAL DE VILA MEÃ

setembro 2021
S O C I E DA D E

C U LT U R A

ENCONTROS STAY TO TALK
EXPLORARAM MEMÓRIA VIVA DE VILA MEÃ

ABERTO CONCURSO PARA
APOIO A ESTRUTURAS
DE ACOLHIMENTO DE
EMERGÊNCIA DE VÍTIMAS
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CONCURSO
GASTRONÓMICO
“PETISCANDO” ESTÁ DE
VOLTA A PENAFIEL

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A Junta de Freguesia de Vila Meã, com a cola- nhecer melhor culturalmente e de identificar
boração do Stay to Talk – Instituto de Imersão pessoas que se disponibilizaram a comunicar
Cultural, promoveu dois encontros denomi- o que de melhor conhecem da sua freguesia”,
nados “Oficinas Colaborativas-Memória Viva”, acrescentando que a adesão das pessoas de
cujo objetivo era responder às seguintes ques- Vila Meã “superou todas as expectativas”.
tões: “Quer conhecer a sua terra? Quer partiRefira-se que esta iniciativa é a segunda
lhar o que sabe sobre a sua terra? Quer saber o fase de um projeto-piloto que a Stay to Talk,
que os visitantes procuram na sua terra? Quer empresa que atua na área do Turismo Criativo
saber como comunicar a cultura da sua terra?”. e Idiomático, está a realizar em Travanca, Vila
As “Oficinas Colaborativas – Memória Meã, Vila Caiz e Aboadela.
Viva” decorreram nos dias 11 e 18 de setembro,
Num futuro próximo, os organizadores da
no Externato de Vila Meã.
iniciativa regressarão a estas freguesias para
No fundo, e como explica a responsável do implementar o terceiro e último passo do proStay to Talk, Carolina Mendes, “foram os dois jeto que, eventualmente, se alargará a outros
encontros que possibilitaram, por um lado, o concelhos do Tâmega e Sousa.
mapear do património (material, imaterial e
“Nesse último passo, voltaremos com foremocional) da freguesia de Vila Meã e, por ou- mação mais estruturada, em parceria com instro, a identificação de mediadores culturais de tituições de ensino, para dar a estas pessoas
sítio, pessoas que têm o conhecimento local e competências, através da formação”, concluiu.
que adquiriram competências para o comuniRecorde-se que Stay To Talk Instituto é
car a quem nos visita”.
uma instituição privada de impacto social,
O resultado não podia ter sido melhor e que atua na área do Turismo Sustentável e que
mais positivo. Carolina Mendes diz que “ape- desafia os visitantes a sentirem os recantos de
sar de, na altura, nos encontrarmos em tempo Portugal através de Experiências de Imersão
de vindimas e em plena época eleitoral, Vila Cultural.
Meã não quis deixar de falar de si, de se co-

VE JA NO
YOUTUBE

O Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego - POISE anunciou a abertura de
candidaturas para apoio a estruturas de acolhimento de emergência que prestam apoio a
vítimas de violência doméstica e violência de
género.
Com uma dotação de 2 milhões e quinhentos e dez mil euros para uma meta de
realização de 206 vagas de emergência, o
concurso tem como objetivo “proteger, apoiar
e capacitar as vítimas de violência doméstica
em situação de emergência, de forma a garantir as condições necessárias à sua segurança e
bem-estar físico e psicológico”, lê-se em comunicado.
Podem candidatar-se, até ao dia 8 de outubro, as entidades públicas ou privadas que
integrem ou suscetíveis de integrar a Rede
Nacional de Apoio às Vítimas de Violência
Doméstica (RNAVVD).
São destinatários destes apoios “as vítimas de violência doméstica e de eventuais
filhos/as menores ou maiores com deficiência
na sua dependência, em situações avaliadas
como sendo de alto risco para a revitalização”.
O período de apresentação de candidaturas decorre então até ao dia 8 de outubro
e devem ser efetuadas através do formulário
eletrónico no Balcão do Portugal 2020 (Balcão 2020) em www.portugal2020.pt.
De referir que o programa é promovido
pela Comissão para a Cidadania e Igualdade
de Género (CIG) e cofinanciado pelo PO ISE,
que tem como missão apoiar ações que promovam uma maior inclusão social e melhor
emprego em Portugal.

A Associação Empresarial de Penafiel (AEP)
com o apoio da Câmara Municipal, volta a promover o Concurso Gastronómico denominado
“Petiscando”, cujo objetivo é “promover e divulgar a gastronomia local”.
A iniciativa vai decorrer de 1 a 24 de outubro e conta com a participação de 20 estabelecimentos.
De acordo com a organização, além de
“partilhar junto da população em geral e de
todos os visitantes a gastronomia de Penafiel,
tendo como base a confeção de pratos criativos
e típicos da região”, é ainda intensão da iniciativa “contribuir para a dinamização da restauração local bem como a melhoria da oferta
turística do concelho”.
Para o presidente da direção da Associação
Empresarial de Penafiel, Nuno Brochado, o
concurso gastronómico “veio para ficar, pois a
área da restauração e similares é um dos pontos fortes do tecido empresarial”.
A edição deste ano conta com a novidade
do Passaporte Roteiro Gastronómico “Petiscando” em Penafiel, que vai “atribuir prémios
aos visitantes e consumidores dos espaços aderentes, colecionando selos dos restaurantes”.
Tal como na edição 2020, o valor do petisco
vai manter-se nos cinco euros.
Os estabelecimentos aderentes e dinâmica
do passaporte podem ser consultados no site
da Associação Empresarial de Penafiel.

S E BA STIÃO DA G AM A
É e m Po e sia qu e s e f ala - N OV U M C a n al

CTP MELHOR
TURISMO 2020

SABER MAIS
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