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ABERTO À HORA DE ALMOÇO

Exclui: Despesa de reserva (€29 por processo e não por pessoa) + suplementos;
lugares limitados; taxas sujeitas a alteração; sujeito às nossas condições gerais. CONSULTE-NOS.

VIVA A PRAIA
Palma de maiorca
Partida do Porto a 23 de Jun.’09
7 noites | Meia Pensão
Hotel Apolo | 3 estrelas
Inclui: avião + transfers + taxas de aeroporto e segurança 
(voos especiais directos - € 37; voos regulares Air Berlim - € 56) 
+ Seguro Multiviagens

Preço por pessoa em duplo desde:

€ 399
Taxas Incluídas

OFERTA ESPECIAL CRIANÇAS GRÁTIS*
*Dos 2 aos 8 anos (inclusive). 

Pagam apenas as taxas de aeroporto e segurança

egiPto d’ arrasar
Praias do mar Vermelho | Hurghada
Partidas às 4as e Sábados de Lisboa até 31 Out. ‘09
6 noites | TUDO INCLUÍDO
Serennity Makadi Heights | 5 estrelas
Inclui: avião + transfers + taxas de aeroporto, segurança e combustível (€ 98) 
+ Seguro Multiviagens

Preço por pessoa em duplo desde:

€ 798
Taxas Incluídas

DIRECTOR: RUI FEIO Quinta-feira, 18 de Junho 2009 | Nº 1517 | Ano 29 | euro 0.80

A corporação de Bombeiros Voluntários de Amarante está de luto. Carlos Ma-
cieira foi a sepultar na passada terça-feira sob um manto de enorme tristeza e 
revolta, já que se tratava de um jovem muito apreciado pelas suas qualidades hu-
manas e profissionais. O falecimento ocorreu devido a um despiste da carrinha 
onde viajava, juntamente com cinco colegas de outras corporações, aquando do 
regresso de um exercício de equipas cinotécnicas em Barcelona. Página 3. 
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Sobre a Barragem de Fridão

Em sentido contrário ao que a 
maioria das sondagens indica-
va antes do acto eleitoral do dia 
7 de Junho, o PSD venceu as 
eleições para o Parlamento Eu-
ropeu, com 31,69 % dos votos, 
elegendo 8 de 22 lugares por-
tugueses nesta instituição. Em 
segundo lugar, ficou o PS, com 
26,57% dos votos e 7 deputa-
dos; em terceiro lugar, o Bloco 
de Esquerda conseguindo ele-
ger 3 deputados, e somando 
10,73% dos votos; em quarto, 
a CDU, com 10,66 % dos vo-

tos, e a eleição de 2 deputados; 
em quinto o CDS-PP, também 
elege 2 deputados e somou 8, 
37% dos votos. Outros partidos, 
votos brancos e votos nulos, re-
presentaram 11, 98 % dos vo-
tos.

A noite eleitoral teve também 
outro resultado relevante, a 
abstenção, que se situou nos 
62,97% dos votos, o que quer 
dizer que apenas 36,85% dos 9 
662 063 eleitores inscritos foram 
votar, e que é muito superior à 
média europeia de 56,76%, já 

em si muito elevada.
Relativamente ao concelho de 

Amarante há a salientar o nível 
da abstenção, 68,31%, superior 
à média nacional, ao qual não foi 
alheio o facto de nesse fim-de-
semana se realizarem as festas 
da cidade. Dos 55 516 eleitores 
inscritos em Amarante, apenas 
17 595 eleitores foram votar, 
e destes, 39,43 % votaram no 
PSD, 34,71% no PS, 7,64% no 
Bloco de Esquerda, 5,94 % no 
CDS-PP, e 4,52% na CDU.

Rescaldo das Eleições Europeias 

O Centro Novas Oportunida-
des da Associação Empresarial 
de Amarante realizou no passa-
do dia 5 de Junho uma activida-
de de rua, a fim de sensibilizar 
a população amarantina para 
a importância da formação ao 
longo da vida.

A acção de rua contou com a 
presença dos colaboradores da 
Associação, que distribuíram 
brindes e panfletos informati-
vos, alusivos ao Centro Novas 

Oportunidades, pelos “forastei-
ros” que enchiam as ruas do 
centro histórico.

Os transeuntes aderiram à ac-
tividade pedindo informações, 
interagindo e fazendo com que 
o acto tivesse sido um verda-
deiro sucesso.

É de salientar que, numa so-
ciedade em constante mudan-
ça, é importante e premente 
a formação ao longo da vida, 
para melhorar os níveis de es-

colarização da população e 
por consequência os requisitos 
para o acesso ao mercado de 
trabalho.

A Associação Empresarial de 
Amarante informa que estão 
abertas inscrições para novos 
cursos e Formações Modula-
res Certificadas, adequadas às 
necessidades do concelho e da 
região.

Centro Novas Oportunidades em acção de rua
Associação Empresarial de Amarante

A corporação de Bombeiros 
Voluntários de Amarante viven-
cia uma experiência de angústia 

e frustração pela morte precoce 
do jovem bombeiro Joaquim 
Carlos Teixeira Macieira, de 33 

anos, no passado dia 14.
 O falecimento ocorreu devi-

do a um despiste da carrinha 
onde Carlos Macieira viajava, 
juntamente com cinco colegas 
de corporações de S. Mamede 
de Infesta, Viana do Castelo, 
Vila do Conde e Aveiro, aquan-
do do regresso de um exercício 
de equipas cinotécnicas (com 
cães de busca e salvamento) 
em Barcelona. 

O acidente ocorreu no ini-
cio da manhã de domingo, por 
volta das 7h na auto-estrada A-
231 que liga Burgos a Leon, na 
zona de Santa Martas (Leon). 
Ainda com causas por esclare-
cer, sabe-se que a carrinha de 
9 lugares onde seguiam os seis 
bombeiros, se despistou e capo-
tou, o que provocou a morte do 
bombeiro amarantino, e danos 
graves em quatro dos colegas, 
um dos quais também perten-
cente aos Bombeiros Voluntá-
rios de Amarante. Na carrinha, 
da corporação de Amarante, se-
guiam, ainda, seis cães pistei-
ros, tendo um deles sido dado 
como desaparecido, segundo 
fonte do serviço de tráfego da 
Guarda Civil espanhola.

Como seria de supor, a cons-
ternação reina no quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Ama-
rante que mantém a bandeira a 
meia-haste, em sinal evidente 
do luto pelo seu “soldado da 

paz”. O Jornal de Amarante jun-
ta-se ao lamento fúnebre por 
alguém que em vida se dedicou 
às causas  nobres da solidarie-
dade e voluntariado.  

Câmara aprova voto de pesar

O Executivo Municipal de 
Amarante aprovou por unani-
midade na reunião da passada 
segunda-feira um voto de pesar 
pela morte do bombeiro Joa-
quim Carlos Teixeira Macieira.

À família enlutada e à Associa-

ção Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Amarante, o Exe-
cutivo Municipal manifestou “a 
sua solidariedade e pesar, certo 
de que o exemplo de denodo e 
dedicação à causa que servia 
tornarão para sempre lembrado 
Carlos Macieira”.

Na sequência do acidente 
ficou ferido com gravidade o 
bombeiro José Roberto Ribeiro, 
a quem o Executivo Municipal 
“deseja um rápido restabeleci-
mento”.

Com a presença do presi-
dente da Câmara de Amarante, 
Armindo Abreu, e de Mondim 
de Basto, Fernando Pinto Mou-
ra, presidente do Conselho de 
Administração da EDP Produ-
ção, Armando Castro e Abílio 
Seca Teixeira, o representante 
do ISCTE, vice-presidente do 
LNEC, Carlos Pina, foi promo-
vido um debate sobre a Barra-
gem de Fridão.

Do debate com interesse para 
os amarantinos destacamos o 
que foi dito pelo presidente da 
Câmara de Amarante, afirman-
do entre outras coisas que os 
resultados do estudo do Impac-
to Ambiental serão pedra de 
toque para a decisão sobre a 
barragem.

Para Armindo Abreu, há que 
considerar os impactos a juzan-
te e a montante que resultam da 
construção da Barragem de Fri-
dão, bem como de outras pre-
vistas a montante desta.

Disse ainda considerar adqui-
rido e acordado que a explora-
ção da barragem do Torrão se 
fará sempre à cota 62.

Mostrou grande preocupação 
com a alteração da qualidade 
da água, referindo, por exem-
plo, que os rios estão enxamea-
dos nas albufeiras com percas, 
espécie predadora que é preci-
so combater. Isto para além do 
grande problema do apareci-
mento das micro-algas.

Outra grande preocupação 
do presidente para além da 
questão da segurança e da 
salvaguarda das margens e da 
beleza natural, é o vinho verde 
do concelho. A propósito disse 
que o vinho verde branco é o 
que mais se exporta, e o verde 
tinto é a fonte de rendimento 
de muitas famílias do concelho 
de Amarante. Disse ainda que 
Amarante produz o melhor ver-
de tinto do mundo e que por isso 
há que ter preocupações sobre 
eventuais impactos da constru-
ção da barragem.

Foram ainda ouvidos dois 
representantes do movimento 
Por Amarante, Sem Barragens, 
Arqº Hugo Silva e Coronel Mota 
Freitas. 

Amarante chora morte de bombeiro

Debate na TSF

|pauloteixeira.net|



O PSD vai apresentar amanhã as candidaturas às eleições 
autárquicas no Concelho de Amarante. Segundo informou a Co-
missão Politica do PSD de Amarante, esta apresentação será 
feita num jantar que terá lugar no Tâmega Park (antiga Tabo-
pan) a partir das 20h00. 

6 | O Jornal de Amarante 

O Partido Socialista de Ama-
rante vai apresentar os seus 
candidatos a todos os órgãos 
autárquicos no próximo dia 11 
de Julho, às 21 horas, nome-
adamente para a Câmara, As-
sembleia Municipal e Juntas de 
Freguesia. O evento decorre no 
Mercado Municipal de Amaran-
te e o PS

O Partido Socialista conta 
com a presença, para além dos 
candidatos, “de todos os mili-
tantes, simpatizantes e inde-
pendentes que se revêem na 

obra e na imagem que o partido 
tem construído em Amarante”. 
Para além disso, Armindo Abreu 
apresentará as linhas progra-
máticas com que irá convencer 
os eleitores a votarem em si. 

Recorde-se que o PS apre-
sentou Armindo Abreu, no 
passado mês de Março, como 
aquele que será o rosto mais vi-
sível para corporizar o processo 
eleitoral autárquico, que previsi-
velmente ocorrerá em Outubro 
próximo.

PS apresenta candidatos
 a 11 de Julho

A Feira Medieval Marão 2009, que decorre no próxi-
mo sábado no Centro Histórico de Aboadela das 10h00 
às 22h00 e é organizada pelo Agrupamento de Esco-
las do Marão, conta com os patrocínios das Juntas de 
Freguesia de Aboadela, Ansiães, Bustelo, Candemil, 
Carneiro, Sanche e Várzea.

O contacto directo com a história medieval e a sensi-

bilização para a preservação do património histórico e 
cultural são dois dos objectivos da organização desta 
Feira que inclui a dramatização da “Carta de Feira”, a 
encenação do julgamento no pelourinho, a dramatiza-
ção da cobrança de impostos, a leitura da Carta de Fo-
ral e um espectáculo nocturno de fogo.

Ao longo do dia, haverá também venda de produtos 

hortícolas e artesanais e encenação de diversos artífi-
ces, encenação do cortejar entre um mancebo e uma 
dama, dramatização do contador de histórias, encena-
ção de treino de torneio medieval, música e danças, 
saltimbancos e malabaristas e jogos e surpresas.

Nos dias 5, 6 e 7 de Junho realizaram-se, na cidade 
de Amarante, as “Festas do Junho”, em honra de S. 
Gonçalo. 

À semelhança dos anos anteriores, do programa 

constava, entre outras iniciativas, a realização de um 
espectáculo de acrobacia aérea, durante a tarde do dia 
7 de Junho, e, à noite, do cortejo etnográfico e mostra 
das colectividades.

Devido às condições climatéricas adversas, não foi 
possível levar a cabo estas duas actividades, que pas-
sarão, agora, a integrar o programa que assinala o dia 
do Município, no próximo dia 8 de Julho.

Gabinete de Inserção Profissional apoia desempregados

ACTUALIDADE

A funcionar na Casa de Cultura e Juventude

Em parceria com o Município de Amarante, o Institu-
to de Emprego e Formação Profissional promove um 
Gabinete de Inserção Profissional (GIP), com vista im-
plementar medidas de combate ao desemprego e de 
qualificação profissional.

O GIP tem como actividades previstas a informação 

profissional para jovens e adultos que se encontrem 
desempregados, o apoio à procura activa de emprego, 
o acompanhamento personalizado dos desemprega-
dos que estejam em fase de inserção ou reinserção 
profissional, a dinamização de actividades de coloca-
ção, a divulgação de ofertas de emprego e o encami-

nhamento para ofertas de qualificação.
Com sede na Casa de Cultura e Juventude, este ga-

binete funciona de segunda a quinta-feira, das 9:00 às 
12:30 e das 14:00 às 17:30. 

Câmara Municipal de Amarante 
promove Voluntariado Jovem para as Florestas

A Câmara Municipal de Amarante, em parceria com 
o Instituto Português da Juventude, promove o Progra-
ma de Voluntariado Jovem para as Florestas, uma ini-
ciativa que tem por finalidade responsabilizar os mais 
jovens para a preservação da Natureza e promover os 
seus comportamentos pró-activos na preservação do 
património florestal do concelho.

O projecto, designado “ZOOM”, irá decorrer entre o 

dia 1 de Julho e 15 de Setembro, devendo cada jovem 
efectuar cinco horas diárias (das 10:00 às 15:00 ou das 
15:00 às 20:00), durante 7 dias, no mínimo, e 15 dias 
consecutivos, no máximo. 

Esta iniciativa destina-se aos jovens com idades entre 
os 18 e os 30 anos, podendo os interessados efectuar 
as suas inscrições directamente na Divisão de Dinami-
zação Local (situada na antiga Casa da Portela) ou na 

Casa de Cultura e Juventude, fazendo-se acompanhar 
de uma fotocópia do B.I, do número de contribuinte e 
do NIB. Para mais informações, poderão, ainda, con-
tactar o 255 410 320 ou aceder ao sítio internet www.
ipj.pt.

Os jovens seleccionados serão apoiados com uma 
bolsa diária de 12 euros e um Seguro de Acidentes 
Pessoais e Formação. 

Cortejo etnográfico e acrobacia aérea no feriado Municipal

Feira Medieval anima Aboadela

O Centro Pastoral de Ama-
rante foi palco no passado sá-
bado do 1.º Festival da Canção 
desta cidade que contou com 
uma assistência acima das 300 
pessoas.

Com apresentação a cargo 
de Fernando Machado, após 
umas curtas palavras de boas-
vindas por parte do pároco 

José Manuel Ferreira, o evento 
começou com a actuação da 
fadista Susana Cardoso.

De seguida, actuaram os 14 
participantes, tendo-se revela-
do extremamente difícil a esco-
lha do júri composto por quatro 
pessoas ligadas ao mundo da 
música.

No final, estando todos de pa-

rabéns, os vencedores da noite 
foram: no terceiro lugar, Ritinha, 
com a canção “Dava tudo”; no 
segundo, o Grupo de Jovens 
de Gatão com a música, “Sim 
viver, vem, vai”; e no primeiro, 
o jovem Nuno Marinho com a 
música “Nesta canção”.

|Texto/Foto:pauloteixeira.net|

1.º Festival da Canção em Amarante

PSD apresenta candidatos




