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Nasceu em Manhufe, freguesia de Mancelos, Amarante, 
no dia 14 de novembro de 1887, no seio de uma família de 
burguesia rural.

Era filho de Emília Cândida Ferreira Cardoso e de José 
Emygdio de Souza-Cardoso, um vinhateiro rico que pro-
curou educar com eficiência os seus nove filhos.

Os seus primeiros estudos foram feitos em Amarante, 
no Liceu Nacional, passando mais tarde para Coimbra e 
em 1905 ingressa na Academia Real de Belas-Artes em 
Lisboa. Em 1906, parte para Paris, onde se instala, con-
tactando e convivendo com outros artistas e intelectuais 
portugueses.

Começa a frequentar os ateliês de arquitetura, mas 
rapidamente os abandona, passando a dedicar-se intei-
ramente à pintura.

Em 1907 publica caricaturas no periódico português, 
Primeiro de Janeiro, e posteriormente na Ilustração Po-
pular. Considera-se por isso que a sua atividade como 
pintor começa precisamente no ano de 1907.

Em 1908 conhece Lucie Meynardi Pecetto, com quem 
viria a casar em 1914. No ano seguinte começa a frequen-
tar as aulas do pintor Anglada-Camarasa na Académie 
Vitti, cuja influência o marcou profundamente, e mais 
tarde as Academias Livres.

Em 1910 outros artistas famosos começam a fazer 
parte das suas relações, como Modigliani, Constantin 
Brancusi e Alexander Archipenko. Picasso assina o livro 
de honra da exposição que em março de 1911 Amadeo 
inaugura com Modigliani. No mês seguinte, Amadeo 
participa  pela primeira vez numa grande mostra inter-
nacional, o XXVII Salon des Independents, exposição 
determinante e que dá grande visibilidade ao cubismo. 

Em 1912 publica o álbum XX Dessins, onde reúne de-
senhos desse ano e do anterior que terão grande divul-
gação na imprensa francesa e portuguesa; participa no X 
Salon d’Automne (Grand Palais), encerrando o seu curto 
ciclo expositivo em Paris. 

É um dos artistas representados no famoso Armory 
Show (International Exhibition of Modern Art), Nova 
Iorque, 1913, exposição que marca a grande viragem mo-
dernista no meio artístico norte-americano. Expõe tam-
bém em Berlim, no Erster Deutscher Herbstsalon, Pri-
meiro Salão de Outono Alemão. Em 1914 tem trabalhos 
expostos em Londres e nos Estados Unidos.

Regressa a Portugal depois de tomar conhecimen-
to da eclosão da 1ª Guerra Mundial e casa-se com Lucie 
Pecetto, fixando residência na Casa do Ribeiro, em Ma-
nhufe, que o seu pai mandara construir, ocupando o seu 
tempo entre o frenesim da pintura, a caça, os passeios a 
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Este número dedica particular atenção à vida e obra 
de um artista amarantino e genuinamente português 

– Amadeo de Souza-Cardoso. E falo nele, mais uma vez, 
porque no dia 25 de outubro se comemora o centenário 
da sua morte, e a cidade de Amarante recorda a sua ge-
nialidade com entusiasmo e carinho. Foi um homem que 
levou o nome de Portugal ao mundo inteiro e continua a 
fazê-lo com mestria, através do cromático dos seus qua-
dros, em mensagens silenciosas de culto pela vida.

Também a vizinha cidade de Penafiel vive os primei-
ros dias de outubro envolvida em verdadeira euforia lite-
rária e cultural. A 11ª edição da Escritaria (festival lite-
rário que homenageia um autor vivo) impõe um colorido 
diferente à cidade, transformando, todos os anos, a vida 
dos seus habitantes. Frases, rostos, espetáculos, janelas 
engalanadas espreitam-nos a qualquer momento e so-
mos surpreendidos por músicas, cantares, dramatizações 
que constituem autênticos gritos de sapiência, erudição 
e saber.

Percebemos, sem nos apercebermos, de que a cultura 
é essencial ao homem, redime-o, torna-o melhor, porque 
o ajuda a abstrair-se do calor, do frio, da seca e da au-
sência de chuva, do trabalho e da rotina e o conduz à sua 
verdadeira essência: o belo que há em si.

Este ano, não o disse ainda, celebra-se a lusofonia. 
Pepetela trouxe com ele não só os seus livros, as suas his-
tórias, mas trouxe também uma parte de nós, memórias 
vastas de vidas que alimentaram os nossos antepassados, 
a nossa história, e que constituem para alguns, simples 
referências, recuadas experiências, que passam também 
a pertencer-nos um pouco. Pepetela trouxe consigo ou-
tros homens, outras cores, outras vozes e misturou-as 
com as que circulam por aqui, consideradas talvez mais 
nossas, mas não menos belas. Não devemos, pois, como 
país acolhedor que somos, de prezar também aqueles que 
todos os dias lutam pela dignificação do bem maior que 
é o saber, o conhecimento de si e dos outros? Não devem 
ser eles tão amados e elogiados como aqueles que rece-
bemos?

Não é uma pergunta retórica, a resposta deverá ser, 
obviamente, assertiva. Parabéns Penafiel! Parabéns 
Amarante! As cidades vivem, embora de forma diferente 
em saudável polvorosa, reiterando que afinal a cultura, 
a sabedoria e o conhecimento são mesmo essenciais ao 
homem, venha ele de onde vier, tenha ele a cor que tiver, 
fale ele a língua que falar.

Amadeo nasceu em Portugal; Pepetela em Angola. A 
língua uniu-os a nós. “A minha pátria é a língua portu-
guesa”, diz Bernardo Soares, semi-heterónimo de Fer-
nando Pessoa.

Mas não quero terminar este editorial com a referên-
cia obsessiva ao meu poeta mais amado; prefiro termi-
nar, desta vez, e mais oportunamente com o Imperador 
da Língua portuguesa, Padre António Vieira, tão pouco 
reconhecido no seu tempo, abandonado que foi nos bra-
sis profundos e ancestrais do século XVII. O meu otimis-
mo diz-me, porém, que se vivesse hoje, seria certamente 
mais amado e celebrado. 

“Para nascer Portugal, para morrer o mundo.” Padre 
António Vieira

Professora Cidália Fernandes

EDITORIAL

cavalo, mas faz planos para regressar a Paris. 1916 fica 
marcado por várias tentativas falhadas de participação 
em exposições internacionais; nesse mesmo ano publica 
o álbum 12 Reproductions e realiza exposições indivi-
duais no Porto, no Salão de Festas do Jardim Passos Ma-
nuel e em Lisboa, na Liga Naval, Palácio do Calhariz. Não 
é bem acolhido porque o seu estilo causa espanto e es-
tranheza. Durante a sua estadia em Lisboa, convive com 
Almada Negreiros e com o grupo do Orfeu, liderado por 
Fernando Pessoa.

Em 1917 envolve-se em projetos editoriais com Alma-
da Negreiros, publica dois trabalhos na revista Portugal 
Futurista, mas acima de tudo trabalha intensamente, 
aprofundando o seu universo pictórico, que expande em 
novas direções. Pretende regressar a Paris, mas contrai 
uma doença de pele que lhe afeta o rosto e as mãos e o 
impede de trabalhar. Abandona Manhufe e refugia-se em 
Espinho na tentativa vã de escapar à epidemia de Gripe 
Espanhola que se espalha rapidamente e à qual viria a 
sucumbir em 25 de outubro do ano de 1918.

Vanguardista, diferente, teve dificuldade em impor o 
seu estilo, a sua veia artística e em ser reconhecido; só 
em 1983 com a inauguração do Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian, se tornou finalmente 
possível um acesso real e permanente às suas obras.

Numa carta dirigida à sua mãe em 1908, o pintor la-
mentava a ausência de “um forte meio da arte” na sua 
terra natal, mas queixava-se igualmente da “atmosfera 
parda” ou o “sol anémico” de Paris, que contrapunha ao 
seu “Portugal prodigioso, país supremo para artistas”. 
Segundo Helena Freitas, “o alimento espiritual de Ama-
deo é também a iconografia da sua terra e das suas tipolo-
gias”. Na sua pintura encontramos alusões a essa luz di-
ferente, ao sol, às montanhas, às azenhas e moinhos, aos 
alvos das barracas de feira, às canções, bonecos e figuras 
populares, enfim, ao seu pequeno país que o viu nascer e 
que ele transportou para o mundo. 

Encontra-se no Museu Amadeo de Souza-Cardoso 
uma exposição permanente do pintor.

O Museu Amadeo de Souza-Cardoso, instalado no 
Convento de S. Gonçalo de Amarante, outrora Biblioteca 
- Museu Municipal de Amarante, foi fundado, em 1947, 
pelo Dr. Albano Sardoeira, visando reunir materiais res-
peitantes à História Local e lembrar artistas e escritores 
nascidos em Amarante: António Carneiro, Amadeo de 
Souza-Cardoso, Acácio Lino, Manuel Monterroso, 0 Aba-
de de Jazente, António Cândido, Teixeira de Pascoaes, 
Augusto Casimiro, Alfredo Brochado, Ilídio Sardoeira, 
Agustina Bessa Luís, Alexandre Pinheiro Torres.
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Tiveram início no cemitério paroquial de Real obras por parte da 
junta de freguesia, para aumentar o número de sepulturas. Assim 
sendo, o Jornal de Vila Meã esteve a recolher algumas informações 
juntamente com o Presidente de Junta de Real, Lino Macedo.

Jornal de Vila Meã: Qual é o motivo da obra?
Lino Macedo: Deve-se à necessidade de aumentar o núme-

ro de sepulturas disponíveis, uma vez que este cemitério (Pa-
roquial de Real) encontra-se quase no limite da sua lotação e 
como todos sabemos não temos forma de o poder alargar.

JVM: Qual o investimento previsto para a sua realização?
LM: Como pretendemos que estas novas sepulturas sejam 

uniformes, serão construídas em blocos, com respetiva cinta de 
cimento e forradas a pedra, portanto será um bocadinho mais 

LINO MACEDO: CEMITÉRIO
DE REAL TERÁ AUMENTO DE SEPULTURAS
Obras já iniciaram e terão uma duração de cerca de três semanas

SOCIEDADE

Tal como hoje a concebemos, a República é 
um sistema político caracterizado pela par-
tilha do poder que é delegado pela sociedade 
(isto é, pelos eleitores) nos seus representan-
tes (os eleitos) para governarem a nação num 
determinado período de tempo.

Trata-se, pois, da administração da res 
publica, isto é, do Estado. Subjacente a este 
conceito está a ideia da primazia do interesse 
público sobre o interesse privado ou indivi-
dual. As sociedades que se organizavam (ou 
organizam) em função destes últimos inte-
resses eram definidas por Aristóteles como 

“despóticas”; as primeiras, pelo contrário, me-
reciam já do mesmo filósofo a designação de 

“republicanas”.
Alguns dos principais filósofos da Época 

Moderna (Bodin, Locke, Milton) retomam a 
ideia da prevalência do bem público sobre o 
interesse individual. Esse bem público, porém, 
não pode ser visto como a simples soma dos 
interesses particulares. De facto, subjacente 

CADERNO DE APONTAMENTOS

ANTÓNIO JOSÉ QUEIROZ

ao papel que cada indivíduo pode representar 
na sociedade está o conceito de cidadania, o 
que faz com que deva assumir-se como cida-
dão, isto é, contribua com o seu trabalho, a 
sua participação cívica e a sua postura ética 
para o bem estar e progresso da comunidade 
em que se insere. Só assim se poderá exigir à 
República a preservação das liberdades indi-
viduais e a promoção do bem comum.

Numa concepção republicana do Estado, o 
exercício do poder não é um fim em si mesmo. 
Esta concepção contraria, pois, a tradicional 
visão maquiavélica de que os meios justificam 
os fins. O escopo do poder em República é, 
pois, apenas e tão só, o bom serviço público.

O republicanismo, em Portugal, tem as 
suas raízes na célebre tríade da Revolução 
Francesa “Liberdade, Igualdade, Fraternida-
de”. Os seus primeiros afloramentos podem 
perscrutar-se já na corrente mais radical das 
Cortes Constituintes que se reuniram após a 
Revolução Liberal de 1820 e na Revolução de 
Setembro de 1836. Neste ano, o poeta Antó-
nio Feliciano de Castilho chegou a sonhar 
com uma solução republicana para o país. An-
tes dele, em 1829, o general Marinho, um dos 
liberais que se encontravam na Ilha Terceira, 
avançou com a ideia da constituição da Repú-
blica dos Estados Unidos Portugueses Ultra-
marinos (juntando a metrópole e os territó-
rios que estavam sob a soberania nacional). O 
seu alvitre, naturalmente, não passou de uma 
fantasia sem quaisquer consequências práti-
cas.

A aspiração republicana em Portugal co-
meçou a ganhar forma a partir de 1848. De 
facto, foi nesse ano, em Abril, que surgiu o 
primeiro número de um jornal intitulado Re-
pública. Não indicava, porém, o nome do edi-
tor, o local da edição, nem sequer a tipografia. 
Será só a partir de 1851, com a publicação da 
obra Estudos sobre a Reforma em Portugal, 
de José Félix Henriques Nogueira, que a ideia 
republicana se afirma de modo sistemático e 

científico. Deste e doutros livros do mesmo 
autor irradiaram os temas que marcariam a 
propaganda democrática em Portugal: Repú-
blica, Municipalismo, Federalismo e Associa-
ção. O ideário difundido pelos sectores demo-
cráticos da sociedade portuguesa deixou de 
ficar configurado à mítica tríade revolucio-
nária francesa: à Liberdade, Igualdade e Fra-
ternidade juntou-se também a Solidariedade, 
um valor muito caro à corrente radical-socia-
lista representada, entre outros, por Carrilho 
Videira e Nobre França.

Se em termos ideológicos o conceito de 
República ia fazendo o seu caminho, em ter-
mos de organização os passos foram bastante 
mais lentos. De facto, foi só na sequência da 
proclamação da República em Espanha, em 
1873, que começaram a esboçar-se as estrutu-
ras que haveriam de agregar os seus aderen-
tes. O Partido Republicano Português, porém, 
só ganhou “forma” na sequência do progra-
ma de 16 de Dezembro de 1876. A sua insti-
tucionalização (contrariamente ao que se tem 
escrito) só ficará definida no congresso que se 
realizou em Lisboa, de 18 a 21 de Agosto de 
1883, na Sala do Clube Henriques Nogueira.

Com avanços e recuos (e muitas divergên-
cias à mistura), o ideário republicano portu-
guês acabaria por se afastar das utopias so-
cialistas e federalistas (tão caras, por exemplo, 
a Sebastião de Magalhães Lima); a República 
caminharia para um projecto de “Estado Uni-
tário”, tal como ficou consagrado na Consti-
tuição de 1911 (art. 1.º), mas com um pendor 
claramente descentralizador para as autar-
quias locais e províncias ultramarinas (art.os 
66.º e 67.º).

Esse ideário sofreria um forte revés após o 
golpe militar de 28 de Maio de 1926, pese em-
bora a Constituição de 1933, no seu artigo 5.º, 
designasse o Estado português como “uma 
República unitária e corporativa, baseada na 
igualdade dos cidadãos perante a lei”. Este 

“republicanismo” formal mas inautêntico não 

REPÚBLICA
E REPUBLICANISMO 

podia ter, porém, como de facto não teve, ex-
pressão real num Estado sem liberdade, por 
força de inúmeras restrições, algumas das 
quais foram expressas no próprio texto cons-
titucional.

Se em 1926 se deu um passo atrás, com 
o 25 de Abril de 1974 deram-se dois ou três 
à frente. De facto, na Constituição de 1976, 
mercê de uma conjuntura revolucionária de 
tendência socialista (de diferentes matizes) 
ficou consignado que Portugal era “uma Re-
pública soberana, baseada na dignidade da 
pessoa humana e na vontade popular e empe-
nhada na sua transformação numa sociedade 
sem classes”. Seis anos mais tarde, serenados 
os espíritos, com mais realismo e menos uto-
pia, a Constituição de Abril foi revista pela 
primeira vez. Outras se lhe seguiram. A últi-
ma foi em 2005. O texto actual, no seu artigo 
1.º diz o seguinte: “Portugal é uma República 
soberana, baseada na dignidade da pessoa 
humana e na vontade popular e empenhada 
na construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária”. O Estado continua a ser definido 
como “unitário” (art. 6.º), “subordina-se à 
Constituição e funda-se na legalidade demo-
crática” (ar. 2.º).

O ideário republicano triunfou entre nós. 
Portugal tem hoje uma das Constituições 
mais modernas e mais democráticas do mun-
do. Mas em política (tal como noutras acti-
vidades humanas) as vitórias (e as derrotas) 
nunca são definitivas. Há, pois, que honrar 
esse nobre ideário. Para isso é necessário que 
se tenha em conta a chamada “ética republi-
cana”, que mais não é do que a fidelidade aos 
valores honrados da República. Infelizmente 
há muitos que a não praticam. Há disso nume-
rosos exemplos nas autarquias, no parlamen-
to, no governo. É bom que os cidadãos disso 
tenham consciência. Que estejam vigilantes. 
E que, com o poder do seu voto, digam de sua 
justiça quando são chamados a pronunciar-se 
nos mais diversos actos eleitorais.

caro do que o normal, assim, prevemos gastar cerca de 8.500€.

JVM: Qual a duração prevista para a sua conclusão?
LM: Não mais de 3 semanas.

JVM: Há mais alguma informação que pretenda acrescentar 
sobre este tema? 

LM: Sim, de seguida, iremos restaurar na totalidade este 
cemitério, com a colocação de grelhas e saídas de água, guias e 
passeios novos, pontos de luz e suportes para baldes e vassouras 
(também serão colocados nos outros cemitérios da freguesia). 

Naturalmente que contamos com a colaboração da Câmara 
Municipal (aguardamos a assinatura do protocolo), visto que a 
estimativa que temos para este restauro é de 50.000€.
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Temos constatado através dos últimos artigos 
que os conflitos organizacionais apresentam 
as suas vantagens e desvantagens! No sentido 
de mitigar as desvantagens, impõe-se hoje re-
ferir alguns dos estilos de gestão de conflitos 
que poderão ser utlizados em contexto organi-
zacional.
Cinco estilos de gestão de conflitos:

1. Evitação: Ignora os conflitos espe-
rando que desapareça; Coloca os 
problemas sob consideração ou em 
suspenso; Recorre a métodos muito 
lentos para reprimir o conflito; Usa 
sigilo para evitar confrontamento; 

COACHING

JOSÉ CASTRO
COACH

Apela às regras burocráticas como 
uma fonte de resolução de conflitos.

2. Negociação: Discute; Procura enten-
dimentos e compromissos; Encontra 
soluções satisfatórias ou aceitáveis.

3. Competição: Cria situações claras de 
ganhar ou perder; Utiliza a rivalidade; 
Utiliza jogos de poder para chegar aos 
seus propósitos; Força e submissão.

4. Acomodação: Cede; Submete-se e 
obedece.

5. Colaboração: Quer resolver os proble-
mas; Confronta as diferenças compar-

tilhando ideias e informações; Busca 
soluções integradoras.; Encontra so-
luções nas quais todos ganham; Vê 
problemas e conflitos como desafio.

Todos eles são passíveis de serem aplicados 
tendo em conta o teor, gravidade e consequên-
cia do conflito (prejuízos diretos e indiretos, 
imagem interna e externa), as especificidades 
dos colaboradores envolvidos e a urgência na 
resolução do mesmo!  Desnecessário será re-
ferir que a prática do Coaching Organizacio-
nal, nomeadamente do Coaching de Equipas, 
potenciará de forma mais célere a “solução” da 

“componente negativa” do conflito.

Celebraram-se nos dias 28, 29 e 30 de setem-
bro as Jornadas Europeias do Património, com 
centenas de atividades espalhadas por todo o 
país. Mancelos, Travanca e Real não foram 
exceção e receberam este evento, impulsionado 
pelo Stay to Talk.

O Jornal de Vila Meã acompanhou bem de 
perto esta iniciativa e esteve à conversa com 
Carolina Mendes, coordenadora e fundadora 
do Stay To Talk. Fique a conhecer um pouco 
mais sobre este projeto de impacto social e 
como decorreram estes três dias em que se ce-
lebrou o Património, nas suas variadas formas.

Jornal de Vila Meã: Como surgiu este projeto 
de impacto social e em que consiste? 

Carolina Mendes: Tudo isto, em tempos, 
não passava de um conjunto de ideias soltas 
espalhadas na gaveta e que apenas em julho 
de 2017 tomaram a forma de um projeto. Fui 
desafiada pela Comunidade Intermunicipal do 
Tâmega e Sousa e decidi participar no Concur-
so Tâmega e Sousa Empreendedor – Onde as 
ideias se concretizam (3ª edição) com uma ideia 
de negócio à categoria 1 – Ideias com Futuro e 
acabei por ganhar o segundo prémio dessa mes-
ma categoria. Refleti um pouco sobre o sucedi-
do e verifiquei que, se a ideia tinha valor para al-
guém que é já da terra, que conhece a sociedade 
e o mercado, por que não dar-lhe andamento e 
fazer crescer este projeto?

Tendo em conta a minha experiência na 
área do voluntariado, da cooperação interna-
cional e do próprio trabalho de investigação que 
realizei (âmbito do doutoramento), não faria 
sentido estruturar mais uma ideia de negócio/
empresa, enquadrada num paradigma capita-
lista, mas sim num paradigma social, um proje-
to autossustentável que se focasse na resposta a 
um problema social da comunidade.

Desta feita o STAY TO TALK - Instituto de 
Imersão Cultural é uma empresa de impacto 
social que pretende trazer para Portugal um 
novo conceito de turismo, nomeadamente, o 
Turismo Idiomático. No fundo são um conjunto 
de Experiências de Aprendizagem que permi-
tem ao turista ter um primeiro contacto com 
a língua portuguesa no sentido de a aprender 
(não certificada) e depois praticá-la em contexto 
cultural local, por exemplo participando numa 
desfolhada, numa vindima, dançar num rancho 
folclórico, entre outros, envolvendo a comuni-
dade nesta dinâmica.

Entrevista com Carolina Mendes, do Stay To Talk Instituto,
no âmbito das Jornadas Europeias do Património 

SOCIEDADE

O Jornal de Vila Meã acompanhou bem de perto esta iniciativa
e esteve à conversa com Carolina Mendes, coordenadora e fundadora do Stay To Talk. 

Comunitários (RACC) e assim trabalharmos 
de forma participativa no sentido de organizar 
um contexto turístico local diferenciador; (3) o 
departamento da investigação, onde pretende-
mos realizar o levantamento histórico da região 
através de parcerias com instituições, recolha 
de testemunhos orais, análise de documentos, 
compilação de fotografias antigas, entre outros 
métodos, tudo com o objetivo de validarmos os 
nossos produtos culturais.

Neste sentido e, respondendo agora diretamen-
te à sua pergunta, o Stay to Talk Instituto está a 
ser implementado na região do Tâmega e Sousa, 
mais precisamente no concelho de Amarante; 
não obstante, o que está a ser implementado em 
Vila Meã é simplesmente o projeto piloto social 
que se baseia na estruturação da RAAC e que 
tem já um número considerável de pessoas que 
se inscreveram e que estão interessadas em par-
ticipar no desenvolvimento económico e social 
da região, representando, assim, o núcleo duro 
desta rede. Vila Meã tem um potencial cultural 
para explorar, o que me leva a questionar: por 
que não fazê-lo com a própria comunidade de 
forma a que esta também consiga tirar partido 
do mesmo? Só assim é que faz sentido o traba-
lho do Stay to Talk Instituto.

JVM: No âmbito, da realização das jornadas 
europeias do património cultural, decidiram 
participar por iniciativa própria? Ou, surgiu o 
convite através de alguma identidade? 

CM: Em 2018 celebra-se o Ano Europeu do 
Património Cultural e, neste sentido, as Jor-
nadas Europeias do Património (JEP) são uma 
iniciativa conjunta do Conselho da Europa e 
da Comissão Europeia. São um evento cultural 
que envolve mais de 70 mil atividades por toda 
a Europa com o objetivo de sensibilizar para o 
património comum e para a necessidade da sua 
contínua proteção.

Assim, o Stay to Talk Instituto aceitou o 
convite da Direcção-Geral do Património Cul-
tural (DGPC) e aderiu à celebração das JEP 2018, 
uma vez que a temática passou a ser um desafio 
no sentido de colocarmos em prática um dos 

JVM: Porquê o nome Stay To Talk? 
CM: Foi o resultado de uma procura intensa 

de vocábulos para a designação do nome da em-
presa social. Assim, após várias e fracassadas 
tentativas, o mais simples foi mostrar às pes-
soas que, da nossa parte, estas estão permanen-
temente convidadas a ficar em Portugal para 
falar – Stay to Talk. Tal nome adequa-se aos 
turistas estrangeiros no sentido de os convidar 
para aprender a falar a língua portuguesa, mas 
também, no caso dos turistas portugueses que 
já dominam o idioma, para falar da cultura local 
e experimentá-la.

JVM: Porque escolheram Vila-Meã para a im-
plementação do projeto, nesta fase inicial? 

CM: Antes de mais, será importante referir 
que o Stay to Talk Instituto divide-se em três 
departamentos: (1) o empresarial, através do 
qual, por um lado, vendemos os nossos paco-
tes turísticos idiomáticos e, por outro, traba-
lhamos com os idiomas (traduções, sessões de 
aprendizagem de línguas e consultorias) e que 
nos permite sermos autossustentáveis; (2) o de-
partamento social, onde temos como objetivo 
implementar um projeto piloto no sentido de 
construirmos uma Rede de Agentes Culturais 
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A prática de assédio em contexto laboral tem-
-se verificado nos mais variados setores de ati-
vidade. No mundo empresarial, político, artís-
tico e desportivo são cada vez mais frequentes 
as denúncias motivadas pela prática de assédio. 
Qualquer trabalhador pode ser vítima de assé-
dio, independentemente do seu género, idade 
ou categoria profissional. Porém, verifica-se a 
tendência de que os trabalhadores que se en-
contram na base hierárquica das empresas (os 

“empregados”) e os mais jovens são as princi-
pais vítimas de assédio, sendo que a maioria 
são mulheres. 

O assédio pode ser moral e/ou sexual e re-
fere-se a qualquer comportamento indesejado 
com o objetivo ou o efeito de perturbar, cons-
tranger, afetar a dignidade, criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante 
ou desestabilizador para o trabalhador.

São casos típicos de assédio moral o iso-
lamento do trabalhador, a privação de ins-

CONSULTÓRIO JURÍDICO

GONÇALO CAETANO
ADVOGADO

e-mail: gcaetanoc@gmail.com

trumentos que necessita para trabalhar, a 
definição de objetivos impossíveis de atingir, 
a sistemática desvalorização do trabalho, as 
sucessivas ameaças de despedimento, a provo-
cação do trabalhador levando-o ao descontrolo 
com intenção de depois o despedir com justa 
causa, o desgaste psicológico do trabalhador 
ao ponto de o levar a desistir do trabalho, etc.. 
Por outro lado, são casos típicos de assédio se-
xual as propostas indesejadas de natureza se-
xual, o contacto físico não desejado, os pedidos 
de favores sexuais associados a promessas de 
emprego ou de melhoria das condições de tra-
balho, como aumento de salário, progressão 
na carreira, etc.. 

O legislador, ciente da gravidade e da in-
tensificação do problema, adotou um conjunto 
de medidas para reforçar a prevenção e comba-
ter a prática de assédio do trabalho. De entre o 
elenco das medidas adotadas, sobressaem três:

1) As empresas com sete ou mais tra-

balhadores estão obrigadas a adotar códigos 
de boa conduta para a prevenção e combate ao 
assédio no trabalho. A sua elaboração é obriga-
tória desde 1 de outubro de 2017, sendo que as 
empresas que ainda não o tenham feito estão 
sujeitas à aplicação de uma coima que pode 
atingir os 9.690,00 euros;

2) O empregador é o responsável pelo 
pagamento da indemnização que vise a repa-
ração dos danos resultantes de assédio ainda 
que seja praticado por outro trabalhador;

3) O trabalhador pode resolver o con-
trato de trabalho com justa causa, após a de-
núncia da prática de assédio à Autoridade para 
as Condições do Trabalho.

Todas as empresas devem empenhar-se 
ativamente na construção de um ambiente de 
trabalho digno através da promoção dos valo-
res éticos, morais e legais.ASSÉDIO NO TRABALHO

Realizou-se no passado dia 23 de setembro a 
Oficina de Comida Saudável, na Quinta Peda-
gógica do Seixo, organizada pela associação 
Projeto 1513, contando com a Professora Cidá-
lia Fernandes, como moderadora da atividade. 

As portas da Quinta abriram bem cedo 
para receberem os participantes, que foram in-
tegrados numa sessão de esclarecimento, acer-
ca dos benefícios que a alimentação saudável 
traz para a saúde, de cada um de nós.  

Diversos grupos confecionaram pratos di-
ferentes, terminando na degustação de uma 
refeição deliciosa e saudável, que todo o grupo 
aprovou com satisfação. 

Os membros do Projeto 1513 consideram 
que esta foi uma atividade de enriquecimen-
to para todos os presentes e ficaram satisfei-
tos com o resultado obtido. Agradecem desta 
forma, a todos os que colaboraram, com um 
agradecimento especial, à Quinta pedagógica 
do Seixo e à Loja da Feira, patrocinadores desta 
atividade. Fica a promessa de que mais ativida-
des como esta e outras que vão ao encontro dos 
valores que esta associação defende, estão aí à 
porta. Fiquem atentos! 

Oficina
de Comida Saudável

SOCIEDADE

Realizou-se no passado dia 23 
de setembro a Oficina
de Comida Saudável,
na Quinta Pedagógica
do Seixo, organizada
pela associação Projeto 1513

objetivos principais do nosso projeto social, no-
meadamente, o de ouvir a comunidade, recolher 
e registar imagens, documentos, histórias, len-
das e memórias, em suma, trabalhar o patrimó-
nio material e imaterial em comunidade.

JVM: Como decorreram estes três dias de pro-
gramação intensa? 

CM: Arriscamos dizer que correram muito 
bem. Isto porque consideramos que o impacto 
que uma atividade tem não se mede apenas pelo 
número de participantes final, mas essencial-
mente, por experimentar um tipo de atividade 
que nunca foi realizada na região, nomeada-
mente, os encontros culturais com a comunida-
de dando-lhe a oportunidade de ser ouvida; por 
criar dinâmicas de cooperação entre entidades 
públicas e privadas em três localidades, no-
meadamente, Mancelos, Travanca e Vila Meã 
e, finalmente, por perceber que é possível fazer 
acontecer apenas com a boa vontade e coopera-
ção de todos.

No que refere à avaliação final considera-
mos que o Stay to Talk Instituto deu um pri-
meiro passo sólido em relação ao seu propósito 
no sentido de envolver a comunidade, não só 
na edificação de conhecimento local sobre o 
património imaterial da região, como também 
na organização de eventos culturais. Cada co-
munidade respondeu como podia, tivemos o 
apoio de entidades públicas e privadas de todas 
as localidades, apesar de assumirmos que esse 
apoio e presença se evidenciaram mais em de-
terminadas localidades do que em outras. Acre-
dito que temos tudo para nos virmos a conhecer 
melhor e num futuro próximo fazer acontecer 
de forma cooperativa.

JVM: O lema das jornadas trata-se da partilha 
de memórias. Foram muitas as memórias par-
tilhadas? Quais as temáticas mais abordadas? 

CM: Sim, foram muitas as memórias parti-
lhadas. As duas grandes linhas condutoras dos 
encontros culturais com a comunidade eram a 
partilha de memórias referentes às vidas rela-
cionadas com a terra e com os monumentos em 
causa e a partilha de conhecimento relativo às 
grandes personagens/famílias e casas mais im-
portantes da terra. Pode imaginar que as quatro 
horas dedicadas a estes encontros, com pausas 
para um biscoito e um cafezinho, não foram su-
ficientes para registar tudo o que havia para di-
zer. Aliás, nas três localidades, os participantes 
fizeram referência a outras datas possíveis para 
se repetir esta dinâmica comunitária.

JVM: Consideram que as pessoas que partici-
param nesta iniciativa possuem um sentimen-
to de identidade para com a sua terra? 

CM: Não sei se possuem um sentimento de 
identidade para com a sua terra, o que eu cons-
tato é que todos nós, tal como afirma Simone 
Weil, precisamos de múltiplas raízes, precisa-
mos de receber a quase totalidade da nossa vida 
moral, intelectual, espiritual, por intermédio 
dos ambientes a que naturalmente pertence-
mos. Ora, isto foi uma constante nos três encon-
tros que realizámos, uma vez que era, ao falar 
da terra e das tradições que as definem, que iam 
surgindo as memórias pessoais e que emocio-
navam não só os oradores como os espetadores. 
Um bom exemplo disso assenta nos rituais e nas 
tradições que um dia de comunhão, no Mostei-
ro de Mancelos, encerra e nas quais se baseiam 
memórias partilhadas como: (1) a ânsia de ves-
tir um vestido novo que era alugado ou cedido 
pela Igreja, (2) o querer todos os anos vestir-se 
de anjinho com a função de chamar ao altar os 
colegas, (3) o comer um rico lanche que a Igreja 
fornecia e apresentava numa mesa cercada por 
cordas com o intuito de se certificarem que ape-
nas as crianças é que se serviam.

É um gosto ouvir memórias e histórias pela 
boca de quem as viveu, porque, quando bem 
contadas, permitem-nos viajar no tempo acom-
panhadas pelo melhor guia.

Vamos ter outras atividades em breve? 
CM: O Stay to Talk Instituto, nestes últimos 

meses, esteve a estruturar-se, podemos dizer 
que cresceu para dentro, está mais forte e pron-
to para colocar no mercado produtos. Temos al-
gumas atividades na gaveta para serem termi-
nadas, no entanto, podemos desde já partilhar 
que iremos abrir inscrições para um Workshop 
de Pintura que acontecerá no próximo dia 27 de 
outubro intitulado “A tela e eu em casa de Ama-
deo”. Como o próprio nome indica será uma ati-
vidade de artes plásticas (Pintura) a acontecer 
na Casa de Manhufe mais precisamente no ter-

reiro da capela. Quem participar nesta atividade 
terá a oportunidade de visitar a cozinha da casa 
que em tempos serviu de inspiração a Amadeo 
de Sousa-Cardozo, poderá pintar a sua própria 
tela com a devida orientação artística por uma 
facilitadora com formação na técnica de Ama-
deo e, após um lanche tradicional e convívio, 
poderá levar a sua tela para casa como registo 
deste momento cultural. Além desta atividade, 
o Stay to Talk Instituto em breve publicará a sua 
nova agenda.

JVM: Que apelo gostariam de deixar, para que 
a comunidade se junte a vocês, de modo a criar 
mais atividades deste cariz?

CM: Gostaria de lançar à comunidade um 
desafio de dois tipos: (1) de participarem nas 
atividades que o Stay to Talk Instituto organiza, 
pois são atividades estruturadas e organizadas 
com os locais e para os locais. Se não aparecer-
mos, estas atividades não fazem sentido e o que 
custa afinal de contas é sair de casa. Isto porque, 
uma vez no local, até concluímos que “valeu 
apena”, “foi mesmo giro”, “ainda bem que vim” 

– foram expressões ouvidas nos três lugares em 
que as JEP 2018 aconteceram este fim-de-sema-
na. (2) O outro tipo de desafio é convidar a co-
munidade a serem pró-ativos no pensar as ati-
vidades do Stay to Talk. Juntem-se à nossa Rede 
(RAAC), preocupem-se com o desenvolvimen-
to local, se têm alguma ideia que faria sentido 
acontecer na nossa região venham ter connosco 
e faremos o possível para que ela aconteça, des-
de que realmente faça sentido e que contribua 
para o desenvolvimento da terra e suas gentes. 
Tudo numa perspetiva participativa e cívica, de 
cooperação pessoal e institucional e apartidária.

JVM: Muito obrigada pela colaboração e boa 
sorte para o projeto!

MARTA SOUSA
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“A Europa é um projeto original” 

Ricardo Matos e Carlos Matos
com vitória categórica no Rali Amarante – Baião

SOCIEDADE

DESPORTO

Francisco Assis e Luís Ramos debateram desafios para a Europa em Vila Caiz 

Ricardo Matos e o navegador Carlos Matos
estiveram em excelente nível no asfalto de Amarante e Baião, garantindo a terceira vitória em quatro provas na Taça FPAK de Ralis.

Algumas dezenas de pessoas assistiram ao 
debate sobre os Novos Desafios da Europa 
realizado sexta-feira, dia 28 de setembro, em 
Vila Caiz com a participação do eurodeputado 
do PS, Francisco Assis, e do deputado do PSD, 
Luís Ramos. 

No debate, moderado pelo presidente da 
Junta de Vila Caiz, António Jorge Ricardo, os 
dois destacados políticos, ambos naturais de 
Amarante, discorreram algumas considera-
ções sobre a Europa, defendendo o projeto 
da União Europeia e enunciando aqueles que 
consideram ser os maiores desafios para esta 
realidade e as consequentes ameaças. 

“É uma grande honra e privilégio levar a 
cabo esta iniciativa na nossa freguesia. Falar 
da Europa é discutir e falar da nossa vida e 
essencialmente do nosso futuro”, referiu An-
tónio Jorge Ricardo, apontando alguns dos 
grandes desafios com que a Europa se debate 
atualmente e enumerando as grandes con-
quistas que nas últimas décadas vingaram e 

No rali mais especial da época, Ricardo Matos 
e o navegador Carlos Matos estiveram em ex-
celente nível no asfalto de Amarante e Baião, 
garantindo a terceira vitória em quatro pro-
vas na Taça FPAK de Ralis. A dupla de Ama-
rante vai discutir o título no Rali Casinos do 
Algarve.

Uma exibição perfeita. Na estreia do Rali 
Amarante – Baião entre a elite da modalidade 
em Portugal, Ricardo Matos e Carlos Matos 
dominaram a prova da Taça FPAK de Ralis, 
vencendo 10 das 11 classificativas e garan-

quado essa situação, a economia e o estado 
social, reforçando que “temos um problema 
complicado na questão da desigualdade social 
que se agrava”. 

“Esta União Europeia tem e pode ter um 
papel fundamental em termos sociais apro-
ximando os Estados e assim reforçando a 
coesão social”, sublinhou, destacando que “é 
necessário justificar o projeto europeu que 
continua a ser importante”. 

Entre os presentes destacaram-se a pre-
sença do presidente da Câmara e da Assem-
bleia Municipal de Amarante, vereadores do 
executivo, autarcas, políticos locais e Armin-
do Abreu, antigo presidente da Câmara. 

No debate, bastante participado, todos 
elogiaram a Junta de Vila Caiz pela iniciati-
va de promover esta conferência naquela lo-
calidade, fomentando o debate de questões 
estruturantes na periferia do concelho e fora 
dos grandes centros.

transformaram a União Europeia. 
“O processo europeu é muito complexo, 

nunca foi simples e sempre esteve envolvido 
em demasiada complexidade composto por 
avanços e recuos”, considerou Francisco Assis. 

“O problema maior é o que nós queremos 
ser. É melhor termos ou não termos uma 
União Europeia?”, acrescentou o eurodeputa-
do socialista, considerando que em democra-
cia há sempre alternativas. 

Revelando ser favorável ao projeto da 
União Europeia, Francisco Assis comentou 
que “a Europa perdeu e vai continuar a perder 
importância e isto é bom, pois significa que o 
mundo se está a tornar mais justo, mais equi-
librado”. 

“Uma Europa mais pequena tem que estar 
mais unida e julgo que já demonstramos que é 
possível estarmos unidos apesar das diferen-
ças entre os diversos países europeus”, real-
çou, considerando que há elementos culturais 
e sociais que nos aproximam. 

“A Europa é um projeto original. Se falharmos 
neste desígnio de uma União Europeia falha-
mos no essencial”, concluiu. 

Por seu turno o deputado social democra-
ta, Luís Ramos, começou por defender que “a 
Europa é a melhor solução para Portugal”. 

Para Luís Ramos a União Europeia é mui-
to mais do que uma força económica onde os 
valores têm uma preponderância significativa 
e isso deve-se refletir num consistente equilí-
brio social. 

“Portugal pela dimensão que tem não 
teria capacidade por si só para fazer grande 
parte dos investimentos realizados com fi-
nanciamento europeu e nem sempre temos 
sensibilidade suficiente para reconhecer isso, 
nomeadamente na diminuição das desigual-
dades”, afirmou. 

Apontando como grandes desafios para 
a Europa a situação instável dos refugiados e 
migrações, reconhecendo que a União Euro-
peia não foi capaz de resolver em tempo ade-

tindo o terceiro triunfo em quatro provas na 
competição.

O piloto do Mitsubishi Lancer Evo IX vai 
discutir o título da Taça FPAK no derradeiro 
Rali Casinos do Algarve, em novembro.

“Foi verdadeiramente espetacular ver 
Amarante no principal escalão dos ralis em 
Portugal”, afirmou Ricardo Matos. “A aposta 
do Município de Amarante, do Clube Auto-
móvel de Amarante e de todas as entidades 
envolvidas na organização deu origem a um 
evento que cativou os pilotos e os milhares de 

espectadores que estiveram nas classificati-
vas. A nossa região deu mais uma demonstra-
ção de paixão pelos ralis e pelo desporto auto-
móvel. Muito, mas mesmo muito obrigado a 
todas as pessoas que nos apoiaram nos troços, 
às nossas famílias, aos nossos patrocinadores 
e a todos os amigos que nos deram tanta força 
ao longo desta semana”, agradeceu o piloto 
amarantino.

“Desportivamente, fizemos um rali prati-
camente perfeito e só tivemos um ligeiro pro-

blema na transmissão já no último troço, que 
nos obrigou a ter muita cautela para chegar ao 
parque final. Foi uma vitória muito importan-
te em termos de campeonato e agora vamos 
para o Algarve determinados a garantir um 
título pelo que temos feito tantos sacrifícios”, 
concluiu Ricardo Matos, naturalmente muito 
requisitado pelos adeptos da prova.

O Rali Casinos do Algarve vai encerrar a 
Taça FPAK de Ralis e disputa-se entre os dias 
15 e 17 de novembro.
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ATAÍDE

Café Villa
Salão Andreia Bessa
Loja dos 300
Pastelaria Estrela
Churrasqueira S. Pedro
Café Paragem
Salão de Jogos Avenida
Café Pozzi 
Café Art de Rua
Pizzaria Moderna
Café Sem Stress
Restaurante o Cais
Restaurante Xandoca
Paraqui
Café Convívio ao lado da GNR
Biblioteca Café
Casa do Porto
Pontapé de Saída - Largo da Feira
Loja dos 300 ao lado da GNR
Biblioteca de Vila Meã
Academia / ao lado Café Paragem

MANCELOS
Pastelaria Arca de Água
Café Ventura 2
Churrasqueira O Cantinho
Café Benvinda e Rolanda

A.C. VILA MEÃ RESULTADOS

SÉNIORES
DIVISÃO DE ELITE - SERIE 2

JOGO
DE APRESENTAÇÃO
13 DE OUTUBRO DE 2018

AD FIGUEIRÓ
VS ACDR FREIXO DE BAIXO

FORMAÇÃO DO A.C. VILA MEÃ

JUVENIS A
2ª DIVISÃO – SERIE 9

INICIADOS
2ª DIVISÃO – SERIE 10

JUVENIS B
2ª DIVISÃO – SERIE 10

28/08/2018

A.C. VILA MEÃ 2-0 G.C.D. VILA CAIZ

02/09/2018

C.D. S. PEDRO COVA 1937 1-4 A.C. VILA MEÃ

16/09/2018

F.C. TIRSENSE 0-0 A.C. VILA MEÃ

23/09/2018

A.C. VILA MEÃ 1-0 GONDOMAR S.C. ‘B’

30/09/2018

C.D. SOBRADO 1-2 A.C. VILA MEÃ

30/09/2018
APARECIDA F.C. 2–11 A.C. VILA MEÃ

30/09/2018
A.C. VILA MEÃ 0-5 A.D. MARCO 09

30/09/2018
A.C. VILA MEÃ 0-3 G.D. LIVRAÇÃO

Pastelaria Millenium
Café Mosteiro
Café Central
Adega Regional Nogueirinhas
Café Xico
Tasquinha de Pidre
Café Sully - Manhufe
Toca da Raposa - Pidre
Café Central Pidre
Café Lusco Fusco - Pidre
Café Lucas - Pidre
Café Escorpião
Café Luxemburgo

REAL
Café Santa Rita
Pizzaria Cruz Real
Restaurante Rodrigues
Casa do Benfica
Café Estádio - Prédio
Pastelaria ao lado do Estádio
Café Atletico Club de Vila Meã
Café ao Lado da Igreja
Café Belinha

OLIVEIRA
Café Sampaio
Espaço 7

Café Migueis
Café St. António

TRAVANCA
Restaurante O Futuro
Restaurante Ti’Ana
Café O Leão
Casa Lemos
Café Coelho
Café Fornelo
Café Pinto
Estrada Real
Café Gonçalves
Moreira e Moreira
Café Sto. Ildefonso
Café 100%
Café Belos Ares
Café Moderna 2

AMARANTE
Câmara Amarante
Café S. Gonçalo
Café Pardal
Café Principe
Café Praça dos Táxi - St. Luzia
Café Pardal - Finanças
Café O Moinho

ATIVIDADES | OUTUBRO

Cineclube Amarante
Dia 5 - Filme: BlacKkKlansman: O Infiltrado
Dia 12 - Filme: Cold War - Guerra Fria
Dia 19 - Filme: Columbus
Dia 26 - Filme: Nico, 1988

Amarantus Aquatic Club
realizou I Troféu Viola Amarantina
e o II Torneio Waterpolo Dr. Guilherme Pinto

DESPORTO DESPORTO

O Amarantus Aquatic Club deu início no dia 30 de setembro
de 2018 aos trabalhos na modalidade de polo aquático

O Amarantus aquatic club deu início no dia 30 
de setembro de 2018 aos trabalhos na modali-
dade de pólo aquático, tendo realizado o I Tro-
féu Viola Amarantina para as atletas sub 18 
femininos e participado com a sua equipa de 
sub 18 Masculina no “II Torneio Waterpolo Dr. 
Guilherme Pinto.

Relativamente à participação do “II Torneio 
Waterpolo Dr. Guilherme Pinto”, a equipa de 
sub-18 masculina de polo aquático esteve pre-
sente pela segunda vez no referido torneio que 
se realizou nas piscinas Sra da Hora organizado 
pelo Leixões Sport Club no qual o Amarantus 
Aquatic Club conquistou o 1°lugar no torneio. 
De referir que o atleta amarantino Gonçalo 
Rodrigues foi premiado o melhor jogador deste 
evento. 

Já o TROFÉU VIOLA AMARANTINA apre-

sentou-se um projeto inovador e ímpar na re-
gião de Amarante, com o objetivo claro de pro-
mover e divulgar a cultura e tradição da cidade 
de Amarante, assim como preparar a equipa fe-
minina de sub 18 do clube para os embates que 
se avizinham.

O evento contou com a participação das 
equipas sub 18 femininos do Paredes, Lousada 
e da equipa do Cascais Water Polo.

O vencedor este ano do Troféu VIOLA 
AMARANTINA foi a equipa do Cascais WP na 
qual vencedor troféu só com vitórias.

De destacar que a modalidade do polo aquá-
tico apresenta-se já como uma modalidade 
muito bem aceite e acolhida na região, sendo o 
Amarantus Aquatic Club o clube mais vencedor 
de Vila Meã e um dos mais vencedores da região 
de Amarante.

RENATO LUÍS

Apresentação
do livro de poesia

“só invejo os pássaros”

CULTURA

No próximo dia 10 de novembro, pelas 15h 
e 30 minutos, realizar-se-á no Cine Teatro 
Raimundo Magalhães mais uma apresenta-
ção do livro “Só invejo os Pássaros”, de Ci-
dália Fernandes, a nossa Diretora do Jornal.

A moderação ficará a cargo de Álvaro 
Maio; haverá  muita música e muita poesia.   
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