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EDITORIAL

S O C I E DA D E

INGLÊS NO PRÉ-ESCOLAR EM AMARANTE

Professora

Cidália Fernandes
“QUEM FAZ A HISTÓRIA DE UM PAÍS PERTENCE- LHE PARA
SEMPRE, NÃO PODE SER REPUDIADO POR ELE, NÃO PODE
SER CHAMADO UM ESTRANHO.”

Agustina Bessa-Luís

A propósito de uma visita que fiz a Portalegre, considerei oportuno dedicar
este editorial a José Régio, escritor, poeta, dramaturgo, ensaísta, pintor e
colecionador de arte sacra e popular, não só pela sua excecionalidade, mas
também pela sua ligação a Agustina Bessa-Luís.
Foi no Diana Bar, Póvoa de Varzim, construído em 1938, que José Régio
escreveu grande parte da sua obra, sendo também, pela sua localização em
frente ao mar, o lugar privilegiado para os encontros culturais promovidos
por escritores e intelectuais de várias cidades. A mesa e a cadeira usadas pelo
autor ainda hoje se encontram no mesmo local, junto a um retrato seu. Entre os participantes nas tertúlias literárias, que aqui ocorriam ou ainda no
restaurante Marisqueira em A-Ver-o-Mar (o “grupo dos sábados”), lideradas
por José Régio, além de Agustina Bessa-Luís, falemos também de Manuel de
Oliveira (cineasta), Luís Amaro de Oliveira (ensaísta e professor), Pacheco
Neves (escritor) e João Marques (ensaísta e professor).
José Régio nasceu a 17 de setembro de 1901, em Vila do Conde, onde
faleceu a 22 de dezembro de 1969. Licenciou-se em Filologia Românica em
Coimbra e em 1927 começou a lecionar as disciplinas de Português e de Francês, no Porto; no ano seguinte, vamos encontrá-lo em Portalegre, na atual
Escola Secundária Mouzinho da Silveira, então Liceu Nacional de Portalegre,
onde se manteve até à sua aposentação em 1962. Em 1966, regressa definitivamente a Vila do Conde.
José Régio é uma figura incontornável da literatura portuguesa, não só
pelo legado literário que nos deixou, mas também pelo seu extraordinário
contributo em prol do reconhecimento de outras figuras literárias, como
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro; além da participação em vários
jornais e revistas, fundou, com Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões,
a revista Presença, marco fundamental do segundo modernismo português.
O homem reconhece-se pelo que diz e também pelo que faz e este é o seu
verdadeiro legado; os lugares por onde José Régio passou prestam-lhe sincera homenagem, embora ele tenha para isso contribuído, ao longo de toda a
sua vida. Em Vila do Conde, encontramos o homem das letras, independente,
crítico, contestatário. Em Portalegre, está o homem dedicado à causa social,
à arte sacra e à arte popular. Depois do pasmo inicial que é necessário quando se encontra o que se procura, penetrei num universo completamente diferente, num mundo de memórias de anos e anos, e que o autor procurou
preservar. Não entramos numa simples casa-museu, entramos no universo
de crenças, de sensibilidades, de lutas, de fragilidades e de certezas. E de
uma verdadeira paixão. Em cada figura, há uma história, mãos que construíram e mãos que amanharam; em cada esquina, um sonho, um pedacinho de
afetividade e de amor. Respira-se, naquele espaço, um apaziguamento com
algo que nos pertence e que não conseguimos nomear. Acreditem que não
estou a exagerar. Qualquer pessoa que ali entre é tocada por algo imanente
ao ser humano, a cultura e a criatividade, que muitas vezes está para lá do
nosso entendimento. José Régio cultivou, como ninguém, a singularidade
artística de um povo anónimo que o antecedeu e que ele procurou, com a
energia da sua alma, preservar e, muitas vezes, com reais dificuldades, como
nos revelou a guia que tão gentilmente nos acompanhou. É uma verdadeira
viagem ao mundo de José Régio, mas também ao coração de uma cultura que
ele teimou em não deixar morrer.
Camões promete cantar na sua epopeia os que se libertaram da lei da
morte, isto é, do esquecimento. Certamente, se fosse vivo, cantaria também
Agustina, também José Régio.

O Município de Amarante disponibiliza o ensino do
inglês aos alunos do pré-escolar do concelho, a partir
do ano letivo que iniciou a 15 de setembro. Mais de
700 alunos, com idades entre os quatro e os seis anos,
terão acesso, sem custos para as famílias, a duas aulas de inglês por semana.

Sabendo da importância do domínio do inglês, que é
comprovadamente apreendido com maior facilidade
em idades mais jovens, o Município investe, assim,
no presente e no futuro das novas gerações, dotando-as de mais competências.

D E S P O R TO

DECORREM CANDIDATURAS DE APOIO
AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO

As candidaturas a apoios ao Associativismo Desportivo decorrem até 15 de outubro. Os interessados devem entregar os formulários na Divisão de Educação,
Juventude e Desporto, na Casa da Portela, ou enviar
por e-mail (geral@cm-amarante.pt), de acordo com
o previsto no Regulamento Municipal de Apoio ao
Associativismo Desportivo. Os documentos podem
ser consultados e descarregados em www.cm-amarante.pt.
A este apoio podem candidatar-se as associações
desportivas com personalidade jurídica para o efeito,
sediadas no concelho de Amarante, que promovam
atividades desportivas de manifesto interesse público para a comunidade.

O Associativismo Desportivo é um programa de
apoio às associações desportivas de Amarante com
o intuito de as auxiliar na execução dos seus planos
de atividades. E constitui-se como um instrumento
de valorização da animação social e, consequentemente, da intervenção cívica dos cidadãos, ao mesmo tempo que assume um papel relevante de subsidiariedade relativamente aos poderes públicos no
fomento da prática desportiva. Com efeito, a atividade física constitui um factor primordial na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, contribuindo
para o seu equilíbrio global, assim como é um factor
de coesão e identidade social.

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/

JORNAL DE VILA MEÃ

setembro 2022

• Edição 259 • 3

M A N C E LO S

INICIATIVA CULTURAL DA JUNTA
ANIMOU VÁRIOS LOCAIS FREGUESIA DE MANCELOS

Com o mote “cultur ‘a’ gosto”, a Junta de Fre- A iniciativa cultural da Junta decorreu em
guesia de Mancelos dinamizou, no último diferentes espaços e locais da freguesia, nofim-de-semana de agosto, um conjunto de meadamente no largo Mosteiro Mancelos, poiniciativas culturais e de entretenimento des- lidesportivo de Pidre e parque lazer da Sra. da
centralizadas por diversos locais da freguesia.
Costa.
Em ambos os dias foi possível assistir a es“O objetivo desta iniciativa foi proporciopetáculos, participar em iniciativas lúdicas e nar momentos de convívio e entretenimento
desportivas, conviver e interagir num ambien- descentralizados pela freguesia, proporciote de descontração e entretenimento, propício nando assim um maior envolvimento e a mopara o convívio entre todos.
bilidade das pessoas pela freguesia e poten-

ciando os vários centros de lazer que temos e
uma maior interação entre todos os habitantes”, comentou Ricardo Alves, presidente da
Junta de Mancelos.
Foram dois dias preenchidos com animação cultural, música com gastronomia, alegria,
lazer e entretenimento.
O programa contemplou exposição poesia, seguido de um ensaio aberto da Banda de
Música de São Marinho de Mancelos no largo

Mosteiro Mancelos; exposição de poesia seguida de sunset protagonizado por Zé K Saxofone, no polidesportivo de Pidre; zumba color
e atuação do Nino da Concertina, no parque de
lazer da Sra. da Costa. Para acompanhar a animação cultural e o convívio, a Junta de Mancelos proporcionou um momento gastronómico
tradicional com a oferta de porco no espeto.

S O C I E DA D E

REQUALIFICADA A
ESTRADA FREGIM-PIDRE

S O C I E DA D E

DIA ABERTO DA AE VILA MEÃ
POTENCIA VISITA ÀS EMPRESAS LOCAIS
A Associação Empresarial de Vila Meã vai dinamizar um Dia Aberto com a promoção de
visitas a empresas e espaços comerciais locais.
O objetivo é potenciar a proximidade com os
empresários locais e auscultar aquelas que
são as potencialidades, oportunidades e preocupações da realidade industrial e comercial
no contexto atual em Vila Meã.
O Dia Aberto está marcado para o dia 20
de outubro e envolverá a deslocação a várias
empresas e estabelecimentos comerciais dos
diretores e corpo técnico da AE Vila Meã, e a
participação dos vereadores da Câmara Municipal de Amarante, António Jorge Ricardo
e Rita Batista.
Esta iniciativa insere-se nas comemorações dos 22 anos de abertura das instalações
da Associação Empresarial de Vila Meã.
É uma oportunidade para perceber o desenvolvimento na concretização da Zona
Industrial em Vila Meã e compreender as dinâmicas comerciais que marcam o contexto
atual do comércio local.
“Proporcionar este Dia Aberto é potenciar
a relação de proximidade com os principais
protagonistas do dinamismo económico local. É importante sentir o pulsar da realidade no terreno, ouvir os nossos empresários e

O presidente da Câmara Municipal de Amarante inaugurou, no final do mês de agosto, a
obra de requalificação da estrada Fregim-Pidre,
que liga Amarante a Vila Meã.
“É com muita satisfação que estamos aqui
hoje para inaugurar esta obra, reivindicada há
décadas, desde logo porque serve várias freguesias do concelho e, também, por ser uma
importante ligação entre os nossos dois maiores polos urbanos”, afirmou José Luís Gaspar.
Executada em duas fases, a obra nesta estrada com cerca de 4,5 quilómetros, consistiu,
essencialmente, na intervenção no pavimento
e no traçado, nomeadamente com o alargamento em alguns pontos críticos e com correção em algumas curvas.
O investimento total nesta obra é de
1.389.225,53€.

empreendedores do dia-a-dia, as suas ideias,
mas também as preocupações, conhecer projetos e partilhar um esforço de desenvolvi-

mento que desejamos comum para este território”, realça Geraldino Oliveira, presidente
da Associação Empresarial de Vila Meã.
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AE VILA MEÃ
DINAMIZA INICIATIVA
DE RECONHECIMENTO

setembro 2022
VILA MEÃ

CANTARES DE VILA MEÃ NAS FESTAS
TAUROMÁQUICAS DE DAX LA FERIA, EM FRANÇA

DOS FORMANDOS

O Grupo de Cantares e Danças de Santa Cruz A presença de ambos demonstrou as tradições Os grupos agradecem o apoio da Junta de Frede Ribatâmega e o Grupo dos Zés Pereiras do culturais e folclóricas da região de Amarante, guesia de Vila Meã, cujo presidente da Junta,
Divino Salvador, ambos de Vila Meã, repre- com a alegria e boa disposição que da mesma Lino Macedo, acompanhou a deslocação a
sentaram Portugal nas grandes festas Tau- é característica. Nos três dias de festa, par- França, e da Câmara Municipal de Amarante.
romáquicas na Cidade de Dax - Dax La Feria, ticiparam em atuações e desfiles com vários “A missão foi cumprida em nome das tradiregião de Nova Aquitânia, pertencente ao de- grupos musicais e folclóricos de diferentes ções de Vila Meã, de Amarante e de Portugal”,
partamento de Landes, em França, que decor- países do mundo, em encontros únicos e mul- enaltecem numa nota enviada para o Jornal
de Vila Meã.
reram entre os dias 13 e 15 de agosto.
ticulturais.

A Associação Empresarial de Vila Meã vai desenvolver, ao longo dos próximos meses, um
périplo pelos parceiros de formação com o
objetivo de evidenciar a intervenção neste
domínio da valorização conhecimento e capacitação profissional dos recursos humanos na
nossa região.
Com o mote Quero +, a iniciativa da AE
Vila Meã pressupõe que se promova a Festa
do Formando, proporcionando, nos diversos
S O C I E DA D E
locais parceiros da associação na formação
modular, o encontro, partilha e convívio entre
os promotores formação, formadores e formandos. Esta dinâmica pretende evidenciar a
importância da formação na capacitação das
pessoas e valorizar a intervenção na qualificação dos recursos humanos na nossa região.
Ao longo dos próximos meses, de outubro
2022 a janeiro 2023, os responsáveis da direção “A(Vós) que nos unem”, o projeto vencedor do
e membros da equipa técnica da AE Vila Meã Orçamento Participativo Jovem 2021/2022
visitarão os diversos parceiros de formação, que se propunha a “pensar a condição dos
promovendo o convívio, memórias formativas, idosos contribuindo para a melhoria de vida
pelo reconhecimento do valor acrescentado através de valores como a empatia, o altruísque a intervenção neste domínio tem aportado mo e a inclusão”, já está a ser implementado
à nossa região.
junto dos idosos isolados do concelho, em
Refira-se que o investimento em forma- parceria com o projeto Aproximidade do Mução permanente, com uma disponibilização nicípio de Amarante – que tem como missão
de cursos diversificados respondendo a várias promover uma vida saudável, ativa e plena na
das necessidades das empresas e exigências do terceira idade.
mercado de trabalho, tem merecido prioridade No périplo pelo concelho, os autores do prona intervenção da Associação Empresarial de jeto – Ana Teixeira, Ana Rita Teixeira, David
Vila Meã.
Ribeiro, David Santos, Dulce Moura, Inês
Gomes e Maria Leonor Teixeira – convidam
os idosos a contarem uma história sobre as
suas raízes e memórias, recordações e acontecimentos que marcaram a geração e, com a
ajuda tablets cedidos pela câmara, registam
os testemunhos que serão, posteriormente,
compilados num livro de memórias digital.
Porque nesta atividade as tecnologias são
grandes aliadas da arte, a criação é contínua e
a comunicação mais eficaz e singular. Incentivar a imaginação e a criatividade nos idosos,
despertando a curiosidade, mas também familiarizá-los com as novas tecnologias são,
também, objetivos deste projeto.
Recorde-se que “A(Vós) que nos unem” foi o
projeto mais votado na 7.ª edição do Orçamento Participativo Jovem 2021/2022.

PROJETO “A(VÓS) QUE NOS UNEM”
IMPLEMENTADO COM SUCESSO

setembro 2022
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CENTRO VETERINÁRIO ASSINALA PRIMEIRA DÉCADA
A CUIDAR DO BEM-ESTAR ANIMAL EM VILA MEÃ
Em agosto o Centro Veterinário de Vila Meã
completou 10 anos e, a propósito deste momento de celebração, fomos ao encontro dos
responsáveis daquele espaço clínico de cuidado animal. Os médicos veterinários Domingos
Amaro e Joana Rocha receberam a reportagem
do Jornal de Vila Meã com grande amabilidade
e falaram do que marcou o percurso do Centro Veterinário nesta sua primeira década de
existência.
Começamos a conversa por recordar os
primeiros passos que proporcionaram a abertura daquele espaço clínico em Vila Meã, as
expectativas que, logo nos primeiros anos, se
superaram e a paixão pelo cuidado animal que
envolve a dinâmica diária da atividade veterinária em ambos os espaços que têm abertos
em Vila Meã e na Aparecida.
Já com experiência na atividade de medicina veterinária, o casal Domingos e Joana decidiram investir na oportunidade de empreender o seu próprio negócio e abrir uma clínica
veterinária em Vila Meã.
À pergunta porquê em Vila Meã, argumentam que, apesar de ser a localidade de
origem de Joana Rocha, constataram a sua
centralidade na região e pela inexistência de
um serviço veterinário próximo, consumaram
a oportunidade de ter um espaço com capacidade e equipamento capaz de responder à necessidade das pessoas no tratamento dos seus
animais.
“Pela centralidade de Vila Meã, constatando a falta de serviços de veterinária, o rácio de
população a abranger, entendemos, na altura,
que seria uma boa oportunidade abrir um espaço clínico veterinário e a forma como crescemos, o local onde estamos, veio comprovar
isso”, especifica Domingos Amaro, considerando que o crescimento do Centro Veterinário rapidamente foi superando as melhores
expectativas.
Avaliando os primeiros anos após abertura
e todos os que se seguiram até ao momento de
completar uma década de serviços prestados
no Centro Veterinário, Joana Rocha considera
“extremamente gratificante”.
“Entendo que temos muita paixão naquilo
que fazemos. Somos muito empenhados, pomos o animal à frente, muitas vezes, até da
nossa própria vida pessoal”, comenta.
“Numa fase inicial, registamos um contacto com pessoas que nunca tinham ido ao
veterinário, e, portanto, tivemos que fazer um
trabalho de sensibilização, de valorização da
saúde e bem-estar animal, considerando que
a saúde animal e a saúde humana estão interligadas. Passados 10 anos é muito gratificante verificar que sempre nos acompanharam e
que o nosso trabalho no fundo surtiu efeito”,

anota, considerando que “atualmente as pes- as necessidades do animal, tanto em doença
soas estão muito mais sensíveis à causa ani- como em saúde”, comenta, realçando que esta
mal e nós também demos o nosso contributo presença assim tão marcante do animal nas
famílias é importante para o equilíbrio das
aqui na nossa zona”.
“O papel do médico veterinário, tanto na pessoas.
“Costumo dizer que nós só temos que dar
parte dos animais de companhia, como é o
cão e o gato, mas também nos animais de pro- oportunidade ao animal e ele vai-nos condução, nas espécies pecuárias, tem um papel quistar. Só tenho que abrir a porta uma vez,
importante. Sobretudo, nestes dois anos que o animal entra e não sai, porque ele tem a
passámos da pandemia, em que essa relação capacidade de nos conquistar. É muito difícil
ficou ainda mais forte, a interligação que exis- conseguir resistir ao afeto e ao carinho que o
te entre a saúde animal e a saúde humana trás animal nos dá”, acentua.
Esta evolução, reconhecem, também conessa mudança de mentalidades que já vinha
a verificar-se. Agora ainda se nota mais e a tribuiu para a importância da atividade clínica
tendência é que se mantenha”, acrescenta Do- dos veterinários e a valorização da sua ação
mingos Amaro, corroborado por Joana Rocha médica, dotando as estruturas neste domínio
que acentua a mudança cultural que tem evo- de equipamentos avançados e capacitando os
profissionais de conhecimentos, técnicas e esluído na relação das pessoas com os animais.
“O animal tem vindo, ao longo do tempo, a pecializações para um eficiente tratamento na
ocupar um lugar cada vez mais importante na saúde animal.
No Centro Veterinário de Vila Meã, com
família. Atualmente existe uma componente
emocional muito forte com os animais e na- espaço de atendimento e tratamento clínico
turalmente que as pessoas que os têm, lhes junto ao Estádio Municipal, em Vila Meã, e na
querem bem e fazem tudo para poder suprir Aparecida, têm disponível cirurgia geral, ci-

rurgia ortopédica, serviço de ecografia, Raio X
digital, análises clínicas em laboratório interno, citologias e todos os serviços, desde domicílios, consultas, desparasitações, vacinações,
aconselhamento nutricional e um serviço de
urgência 24 horas.
“Procuramos sempre a melhor solução. Temos um compromisso de chegar onde é possível e aconselhar sempre o melhor, mesmo que
isso passe por referenciar colegas especialistas”, reforça Joana Rocha, ressalvando que “os
clientes percebem esta componente emocional e humana e depois também constatam a
qualidade de serviço”.
“A medicina veterinária é um serviço de
proximidade e é um conceito muito familiar”,
acrescenta Domingos Amaro.
Quanto ao sentimento em completar 10
anos do Centro Veterinário são unânimes:
realização e orgulho.
“É o sentimento de uma aposta ganha, de
felicidade, de realização, realçando também as
pessoas que estão connosco, estão tão felizes e
gostam de estar connosco. A equipa, espírito
de equipa que temos, acho que se traduz por
aí”, consideram, destacando o envolvimento
dedicado da equipa que foi crescendo e atualmente é constituída por nove colaboradores.
“Este projeto superou largamente as nossas expectativas e naturalmente estamos
muito felizes e agradecidos às pessoas que
trabalham connosco, que nos ajudam todos
os dias e obviamente aos clientes e a e a todos
aqueles que confiam em nós e nos permitem
chegar aqui”, atestam.
Para o futuro fica a certeza de querer continuar a crescer com a concretização de alguns
projetos.
“Estamos numa fase de consolidação. Na
nossa estrutura, à medida que vamos contratando, as nossas colaboradoras têm permanecido connosco, o que nos confere bastante maturidade na equipa e fortalece a consolidação
e organização para posteriormente podermos
crescer de modo sustentado”, nota Joana Rocha, revelando que o investimento em formação também é contínuo.
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ACOLHIMENTO
DE NOVOS MÉDICOS
NO CENTRO HOSPITALAR
DO TÂMEGA E SOUSA

Na manhã do passado dia 12 de setembro foi
realizada a sessão de acolhimento aos 23 novos médicos que iniciaram recentemente funções no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
(CHTS) nas diversas especialidades.
O CHTS reforça assim a capacidade assistencial a esta vasta região com a entrada destes
especialistas de Ortopedia, Pediatria, Anestesiologia, Medicina Interna, Medicina Intensiva,
Nefrologia, Cirurgia Geral, Medicina do Trabalho, Genética Médica, Infeciologia, Psiquiatria,
Pneumologia, Ginecologia/Obstetrícia, Cardiologia, Endocrinologia e Reumatologia.
Apesar de alguns especialistas não poderem comparecer por razões profissionais, a
grande maioria marcou presença nesta sessão,
num momento que serviu para transmitir o
que se espera da vinda de cada um deles e, ao
mesmo tempo, conseguir captar as perspetivas e projetos que têm em mente para o seu
desenvolvimento profissional.
Também com estas sessões se promove a
maior participação dos profissionais, se criam
projetos de vida e se alicerça a atratividade do
CHTS e, por consequência, do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

setembro 2022
S O C I E DA D E

CUIDADORES INFORMAIS DE AMARANTE
JUNTOS EM PIQUENIQUE
Os cuidadores informais, profissionais e parceiros do programa Cuidar de Quem Cuida de
Amarante reuniram-se no Parque Florestal
para um piquenique onde se partilharam experiências em ambiente descontraído.
Pensada para promover o bem-estar e a
saúde mental, esta iniciativa do Município
de Amarante, em parceria com as entidades
mediadoras locais, contou com certa de 20
cuidadores informais e a do vice-presidente
da câmara, Jorge Ricardo, que reforçou a disponibilidade para apoiar nesta e noutras respostas complementares ao cuidador informal
e à pessoa dependente.
O programa Cuidar de Quem Cuida é uma
resposta, desenvolvida pelo CASTIIS – Centro
de Assistência Social à Terceira Idade e Infância, ao nível da saúde, nomeadamente mental,
que visa melhorar a qualidade de vida dos cuidadores informais e consequentemente das
pessoas dependentes. O Cuidar de Quem Cui- Saúde Tâmega I – Baixo Tâmega; ADESCO
Até à data, já se realizaram três Programas
da promove consultas de Psicologia, atendi- – Associação Desenvolvimento Comunitário; Psicoeducativos, abrangendo 27 Cuidadores
mento social e aconselhamento jurídico, com Associação Emília Conceição Babo; Associa- Informais. Foram ainda criados três Grupos
o intuito de melhorar a qualidade de vida das ção Humanitária de Santiago; Associação Pro- Ajuda Mútua e efetuados 98 atendimentos:
pessoas dependentes e seus cuidadores.
gredir; Centro Social e Cultural da Paróquia Apoio Social; Psicologia e Jurídico (online e
Ciente da importância desta temática, o do Divino Salvador de Real; Cercimarante; presencial).
Município estabeleceu, em 2019, um Acordo CLAP – Centro Local de Animação e PromoOs interessados em integrar estas Resde Cooperação com os parceiros da Rede So- ção Rural; O Bem Estar e Santa Casa da Mise- postas de Apoio ao Cuidador Informal podem
cial de Amarante: Agrupamento Centros de ricórdia de Amarante.
contactar através do número 255 420 233.
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DO DOURO E TÂMEGA APRESENTA NOVOS SITES

C U LT U R A

ABERTAS INSCRIÇÕES
PARA ESCOLA

DE MÚSICA NA BANDA
DE MANCELOS

A escola de música da Banda de Mancelos proporciona o ensino de diversos instrumentos
musicais, designadamente oboé, flauta, clarinete, saxofone alto, saxofone tenor, bombardino, trompa, trompete, trombone, tuba e
percussão.
Para mais informações ou inscrições na
escola de música, os interessados podem contactar a Banda Musical de São Martinho de
Mancelos através do email banda.mancelos@
gmail.com.

Os novos sites da AMDT foram lançados no
mês de agosto de 2022, com imagem renovada
e novas funcionalidades e adaptados a todos os
dispositivos.
O objetivo desta reforma passa não só por
promover a região junto do público nacional
e internacional, como por aproximar a associação aos munícipes dos concelhos que dela
fazem parte. Os conteúdos são dinâmicos e
de relevo quer para os habitantes, quer para os
curiosos que quiserem conhecer melhor a região e os municípios de Amarante, Baião, Ce-

lorico de Basto, Marco de Canaveses e Resende.
A experiência de navegação nos novos sítios da AMDT tornou-se mais apelativa e acessível. Através da navegação simplificada em
qualquer dispositivo e de uma maior interatividade, o utilizador pode ficar a conhecer os
Ex Libris naturais, a gastronomia, os percursos
pedestres, as aldeias típicas e ainda informação sobre a atualidade dos cinco concelhos.
Cristina Vieira, presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Douro
e Tâmega, acredita que “estes novos sites vêm

disponibilizar informação relevante e atual
sobre os principais focos de atração turística
de forma centralizada, apelativa e adaptada a
uma realidade cada vez mais rápida e utilizadores mais exigentes. Para além de conhecimento, também é possível consultar as últimas
novidades e a agenda cultural da região”.
A nova homepage pode ser visitada aqui
http://www.douroetamega.pt/, bem como as
páginas dedicadas ao turismo http://turismo.
douroetamega.pt/ e à Serra da Aboboreira
http://aboboreira.douroetamega.pt/.
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APOIOS PME PARA
EXPORTAR VIA
E-COMMERCE

As pequenas e médias empresas vão ter disponível mais um incentivo à internacionalização potenciando a presença digital através do
e-commerce.
O apoio provém da medida Internacionalização via E-Commerce, criada no âmbito do
PRR e gerida pela AICEP, e vai disponibilizar
uma ajuda financeira de 23 milhões de euros.
Este apoio financeiro pretende apoiar a
capacidade de exportação das empresas portuguesas através da presença do e-commerce
nos mercados externos até 2025.
O primeiro aviso deste incentivo tem uma
dotação de 4,5 milhões de euros para o ano
corrente e o prazo para candidaturas termina
quando esgotar este montante.
Este apoio permite às empresas obter financiamento para projetos individuais de
e-commerce internacional, criação de lojas
online, adesão a marketplaces ou desenvolvimento de campanhas de promoção online.
Saiba mais em https://www.portugalexporta.pt/produtos-e-servicos/apoios-empresas/incentivo-internacionalizacao-ecommerce

setembro 2022
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CALÇADO PORTUGUÊS
COM MELHORES RESULTADOS DE SEMPRE

Portugal exportou, no primeiro semestre do
ano, 40 milhões de pares de calçado, no valor
de 957 milhões de euros. Relativamente ao
ano anterior, assinala-se um crescimento de
22% e 27,5%, respetivamente em quantidade
e valor. Trata-se do melhor desempenho de
sempre do calçado português nos mercados
externos, ultrapassando mesmo o máximo
histórico de 2017.
De janeiro a junho, Portugal exportou
mais de 95% da produção de calçado, para 170
países, nos cinco continentes.
O calçado português está a crescer em

praticamente todos os mercados mais relevantes. Na Europa, o crescimento ascende a
26,2%, com destaque para os crescimentos
na Alemanha (mais 17% para 218 milhões de
euros), França (mais 31% para 185 milhões de
euros) e Países Baixos (mais 31,2% para 146
milhões de euros). De igual modo, continua
o bom desempenho no Reino Unido: crescimento de 34% para 55 milhões de euros.
O maior destaque está, no entanto, relacionado com o crescimento do calçado português em mercados extracomunitários. Nos
EUA, em particular, o crescimento é de 66%

para 55 milhões de euros. Também no Canadá (mais 32% para 13 milhões de euros), e
Japão (mais 45% para 5 milhões de euros) o
calçado português está a registar uma excelente performance.
“Os dados do primeiro semestre de 2022
confirmam que o calçado português fez, durante a pandemia, os trabalhos de casa e por
isso está a ganhar terreno aos seus concorrentes mais diretos”, considera Luís Onofre,
presidente da APICCAPS.
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AUMENTOS ENERGIA: EMPRESAS PREOCUPADAS
As empresas revelam bastante preocupação
quanto à escalada dos custos de energia e à
incapacidade de os repercutir no preço final
dos bens, revelam dados de um inquérito realizado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP).
Para as empresas, realçam, estes aumentos no custo da energia não se conseguem
aplicar no valor final dos produtos, perante o
impacto que aporta na perda de competitividade e na carteira de encomendas.
Perante este cenário, são cada vez mais
as empresas demasiado apreensivas com o
futuro, face à constante escalada dos preços
da energia. Há faturas que apresentam o triplo dos valores habituais e há casos em que
os custos totais são dez vezes superiores a faturas anteriores. O problema é transversal a
todos os setores, as queixas surgem de todo o
lado, com repercussões em encomendas suspensas e pessimismo quanto ao futuro.
Como consequência da crise energética,
as empresas apontam para a redução da atividade (algumas encaram mesmo a possibilida- operacionais, mas há 14% em que esse peso
de de encerramento de unidades de produção) vai dos 40 aos 60%. E para 2% dos inquiridos,
e para a diminuição das intenções de inves- os custos energéticos pesam mais de 80% nos
timento.
seus custos. O inquérito, realizado junto de
Segundo dados do inquérito da AEP, para uma amostra de 1020 empresas, mostra ainda
um terço dos empresários, os custos da ener- que só 8% dos inquiridos, ou seja, um em cada
gia pesam entre 20 e 40% nos seus custos 12 empresas, admite conseguir repercutir to-

talmente a escalada da fatura energética no
preço final de venda, enquanto 46% consegue
fazer uma repercussão parcial.
Com a divulgação deste inquérito a AEP
insiste na adoção de políticas públicas que
considerem a descida de impostos sobre a
energia, mas também sobre o trabalho e o ca-

pital; apoio célere dos fundos europeus, onde
se inclui a realocação do PRR para combater a
crise energética, nomeadamente para apoiar
o investimento em equipamentos mais eficientes e novas energias alternativas; medidas de apoio à tesouraria das empresas.
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PISCINAS DO COLÉGIO
DE SÃO GONÇALO REFORÇAM
OFERTA PARA A PRÁTICA DESPORTIVA

O Município de Amarante estabeleceu um
protocolo com o Colégio de São Gonçalo com
vista a aumentar a oferta de equipamentos
para a prática de desporto no concelho.
Os amarantinos podem inscrever-se nas
aulas para bebés; ensino níveis 1 e 2; aprendizagem e aperfeiçoamento para adultos;
hidroginástica; hidro adaptada e Amarante
Vida Longa (para a população sénior) nas Piscinas do Colégio de São Gonçalo. Os horários
de funcionamento são os seguintes: às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 17h00 e
as 21h00; terças e quintas, das 9h00 às 12h00

e das 17h00 às 21h00; e aos sábados, das 9h00
às 12h00. As inscrições podem ser feitas nas
Piscinas Municipais de Amarante e nas Piscinas do Colégio de São Gonçalo, à terça e quinta-feira e ao sábado das 9h00 às 12h00, e de
segunda a sexta das 18h00 às 21h00. O tarifário é igual ao que está em vigor nas Piscinas
Municipais (www.cm-amarante.pt).
Este protocolo surge para dar resposta à
crescente procura do público e como reforço
dos serviços prestados nas Piscinas Municipais, com vista à promoção dos hábitos saudáveis e a prática desportiva.

CANDIDATURAS AO VOLUNTARIADO
JOVEM DECORREM EM OUTUBRO

As candidaturas ao Programa Voluntariado
Jovem decorrem entre 1 e 31 de outubro em
voluntariadojovem.cm-amarante.pt. Promovido pelo Município de Amarante, dirige-se a
jovens que pretendam, através da prática do
voluntariado, intervir de forma ativa na comunidade e adquirir competências.
A realizar-se entre maio e outubro de 2023,
o Programa Voluntariado Jovem destina-se a
estudantes matriculados no ensino superior
(exceto pós-graduações, segundo curso e mudanças de curso), residentes no concelho de
Amarante há mais de dois anos, com idade inferior a 30 anos, e que manifestem intenção de
prosseguir um programa de voluntariado.
Turismo, comunicação, ação social, saúde,
educação, desporto, cultura, defesa do património, proteção civil e ambiente, emprego e
formação profissional, desenvolvimento da
vida associativa e da economia social, promo-
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ção do voluntariado e da solidariedade social
ou outras de interesse social e comunitário,
são algumas das áreas de ocupação do programa.
Aos participantes, o Município assegura a
coordenação e acompanhamento, seguro de
acidentes pessoais, bolsa mensal para compensação das despesas inerentes ao desenvolvimento do voluntariado e certificado de
participação. A realização do voluntariado é
determinada em função da disponibilidade da
autarquia e dos parceiros, e tendo em consideração as áreas de estudo dos candidatos.
Para mais informações, os interessados devem contactar o 255 420 233 ou enviar email
para juventude@cm-amarante.pt; ou o Código Regulamentar do Município de Amarante,
artigos V/510.º a V/160.º, disponível em www.
cm-amarante.pt/pt/codigo-regulamentar.
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PROJETO APROXIMIDADE
PROMOVE CONVÍVIO ENTRE IDOSOS

No âmbito do projeto Aproximidade, criado
pelo Município em parceria com GNR – através do Programa Apoio 65: Idoso em Segurança – realizou-se, no passado dia 20 de setembro, um lanche com um grupo de idosos
da Aldeia Velha e Aldeia Nova, da freguesia de
São Simão e de Carvalho de Rei.
O encontro teve lugar na antiga Escola
Primária de Aldeia Velha e juntou nove ama-
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rantinos, com idades entre os 70 e os 92 anos.
Criado no início de 2022, o Aproximidade
visa afirmar Amarante como um concelho socialmente inclusivo para os seniores promovendo ações de convívio e partilha de forma
a combater a solidão e o isolamento. Este programa conta com uma equipa multidisciplinar, da área social, da psicologia e da saúde,
e tem como missão promover uma vida sau-

INTERVENÇÃO
NA AVENIDA
GENERAL SILVEIRA

A Câmara Municipal de Amarante iniciou,
no passado dia 12 de setembro, a obra de requalificação da Avenida General Silveira, no
seguimento da reabilitação do Cineteatro de
dável, ativa e plena aos 102 idosos sinalizados. Amarante, e que visa melhorar a mobilidade e
O vice-presidente da câmara, Jorge Ricar- reforçar a segurança pedonal.
do, participou no convívio e enalteceu o papel
Na fase inicial, o trânsito será cortado, esativo da GNR e do ACeS Baixo Tâmega no ter- tando garantido o acesso a moradores, cargas/
reno. Referiu ainda: “É com muita satisfação descargas e acesso pedonal.
que vemos este projeto ser implementado
O prazo de execução é de 300 dias e o incom tão bons resultados. É também bastante vestimento de cerca de 1,2 milhões de euros.
gratificante testemunhar estes momentos de
felicidade”.
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ELEITO NOVO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA DOLMEN
A Dolmen realizou, no Auditório da Escola
Profissional de Arqueologia, em Tongobriga,
a cerimónia de Tomada de Posse dos novos
Órgãos Sociais eleitos no passado dia 18 de
agosto, para o quadriénio 2022-2025.
Gabriel Carvalho é o novo presidente da
Dolmen e começou o seu discurso por relembrar que “um bom filho a casa torna”. O ex-colaborador da Dolmen, agora presidente, pediu
também “empenho e a participação de todos”,
com o objetivo de “desenvolver social e economicamente o Douro Verde”. Relembrou
que “o interesse geral é desenvolver o território e, por isso, se ter juntado as autarquias e
entidades da região na direção da instituição”.
“Temos grandes desafios e muito trabalho para este Douro Verde a quem queremos
trazer futuro”, sublinhou Gabriel Carvalho,
avançando que “um dos primeiros objetivos
da Dolmen é definir a estratégia para o próximo quadro comunitário”.
O novo presidente desta cooperativa de
desenvolvimento local e regional é natural
de Amarante, faz parte do gabinete de apoio à
presidência da Câmara Marco de Canaveses e
sucede na liderança do organismo a presidente da Câmara Marco, Cristina Vieira.
A presidente da assembleia geral cessante,
Susana Oliveira, em representação da Câmara
de Penafiel, deu posse à nova assembleia, que
tem como presidente o Município de Marco de
PUB

Canaveses, representado pela sua presidente, órgãos, com o Município de Cinfães a assumir
a vice-presidência do Conselho de AdminisCristina Vieira.
A autarca, presidente cessante da Dolmen, tração. A EPAMAC – Escola Profissional de
lembrou que “os que já passaram pela Dol- Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marmen e os que assumem agora funções fizeram co de Canaveses é a nova secretária. A Junta
e vão fazer o melhor pelo território, em prol de Freguesia de Vila Meã foi eleita tesoureira.
da coesão territorial”. Referiu ainda que “o Como vogais foram eleitos o Município de Retrabalho que fizemos vai deixar frutos para a sende, o Município de Baião e a ACRIBAIMAR
nova direção. Deixo o meu total apoio e con- – Associação de Criadores de Gado Baião/
Marco. Os suplentes eleitos são a freguesia do
fiança na nova direção”.
Seguiu-se a tomada de posse dos novos Marco e Isabel Cristina Pinto Carvalho.

O Conselho Fiscal será presidido pelo Infantário – Creche “O Miúdo”, tendo como secretária, a Junta de Freguesia de Soalhães, e
como relator a Associação de Solidariedade
Social de Souselo relatora.
Na Assembleia Geral, o Município de
Marco de Canaveses foi eleito presidente, o
Município de Amarante é vice-presidente e o
Município de Penafiel, secretário.
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CIDÁLIA FERNANDES
PARTICIPA EM TERTÚLIA
LITERÁRIA EM PENAFIEL

Sofro por este chão que aos pés se me pegou,
Sofro por não poder fugir.
Sofro por ter prazer em me acusar e me exibir!

Sim, foi por mim que gritei.
Declamei,
Atirei frases em volta.
Cego de angústia e de revolta.

Senhor meu Deus em que não creio, porque és minha criação!
(Deus, para mim, sou eu chegado à perfeição...)
Senhor dá-me o poder de estar calado,
Quieto, maniatado, iluminado.

Foi em meu nome que fiz,
A carvão, a sangue, a giz,
Sátiras e epigramas nas paredes
Que não vi serem necessárias e vós vedes.

Se os gestos e as palavras que sonhei,
Nunca os usei nem usarei,
Se nada do que levo a efeito vale,
Que eu me não mova! que eu não fale!

Foi quando compreendi
Que nada me dariam do infinito que pedi,
- Que ergui mais alto o meu grito
E pedi mais infinito!

Ah! também sei que, trabalhando só por mim,
Era por um de nós. E assim,
Neste meu vão assalto a nem sei que felicidade,
Lutava um homem pela humanidade.

Eu, o meu eu rico de baixas e grandezas,
Eis a razão das épi trági-cómicas empresas
Que, sem rumo,
Levantei com sarcasmo, sonho, fumo...

Mas o meu sonho megalómano é maior
Do que a própria imensa dor
De compreender como é egoísta
A minha máxima conquista...

O que buscava
Era, como qualquer, ter o que desejava.
Febres de Mais, ânsias de Altura e Abismo,
Tinham raízes banalíssimas de egoísmo.
Que só por me ser vedado
Sair deste meu ser formal e condenado,
Erigi contra os céus o meu imenso Engano
De tentar o ultra-humano, eu que sou tão humano!
Senhor meu Deus em que não creio!
Nu a teus pés, abro o meu seio
Procurei fugir de mim,
Mas sei que sou meu exclusivo fim.

Realizou-se, no passado dia 23 de setembro, na
Biblioteca Municipal de Penafiel, pelas 21h30,
uma tertúlia literária sobre a obra da escritora Cidália Fernandes. Tratou-se de um evento
cultural muito animado, visto que vários leitores apresentaram os seus pontos de vista sobre
a obra da autora (romances, livros infantojuvenis e poesia), tendo contado também com
vários momentos musicais, de leitura e representação.
Refira-se que a noite cultural teve início às
21h, com uma Visita Guiada à Exposição “Itinerante” da Associação Gens’ Arte.

Senhor! que nunca mais meus versos ávidos e impuros
Me rasguem! e meus lábios cerrarão como dois muros,
E o meu Silêncio, como incenso, atingir-te-á,
E sobre mim de novo descerá...
Sim, descerá da tua mão compadecida,
Meu Deus em que não creio! e porá fim à minha vida.
E uma terra sem flor e uma pedra sem nome
Saciarão a minha fome.
José Régio, in ‘As Encruzilhadas de Deus’

Sofro, assim, pelo que sou,

O M E NIN O QU E NÃO G O STAVA DE SO PA
O C A NTI N H O DA C I DÁ LI A

FORMAÇÃO - AÇÃO

DINAMIZAR
SABER MAIS

C L IQU E PA R A

V E R O V Í DEO
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