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R@ÍZES:
Reinventar o Natal
em tempos de Covid

Num ano em que, mais uma vez, 
não podemos fazer o tradicional 
concurso de presépios, lançamos o 

nos darem a conhecer o seu presé-
pio de casa! As imagens recolhidas 
irão ser postas à votação no face-
book da Valoriza e há prémio para 
todos os participantes. Esta é a 
oportunidade de pôr em prática o 
que aprenderam nas Formações em 
Tecnologias, ao mesmo tempo que 
“se visitam virtualmente” e sem cor-
rer riscos! pág. 10

Voluntariado e parcerias consolidam
ainda mais o Ruralid@des

da Valoriza tem dado passos muito 
importantes rumo à sua sustentabi-
lidade! Entre voluntariado sénior e 
internacional, muitos se têm juntado 

des. A estas iniciativas juntam-se a 
integração do projeto na rede nacio-

-
renses em comprar cabazes de produ-
tos cultivados em modo de produção 
biológico. pág. 7

MADE IN VALORIZA
Juntamo-nos ao Mercado de Natal e 
estamos a vender os produtos Made in 

-

dezembro. A partir dessa data poderá 
adquirir todos os nossos produtos no 
Facebook do “Made in Valoriza” ou na 
nossa loja social, localizada na sede 
da instituição ou pelo 253995621. 
Ficamos à espera da sua encomenda. 
Ainda vai tempo! pág. 15

CACI
Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

-
-

-se da melhor forma! Este foi o dia de, 

numa iniciativa promovida pelo Clube 
-

enfrentadas, diariamente, pelas pessoas 
-
-

-

-
tes da Valoriza.

COMPRE LOCAL, FAÇA SEU O QUE É NOSSO!

a aderir à campanha “Natal mais SUS-
TENTÁVEL”, sensibilizando os lojistas 
para a decoração de Montras de Natal 

-
-

mos todos os amarenses a votar na sua 
Montra de NATAL preferida (Concurso 

-
-

bilidade Social e a participar no Sorteio 
de um Cabaz de Natal recheado de pro-
dutos locais de referência!



Há dias, no rádio do carro, a caminho de com-
prar as prendas de Natal para “os meus”, dei 
por mim a ouvir uma música do Miguel Araú-
jo que me arrepiou. Chama-se “Meio Conto” e 
este compositor e cantor - que na minha opi-

forma de música -, servindo-se do que todos 
-

ção ao que acontece em muitos lares em pleno 

Nunca tinha tido tempo, entre o frenesim do 
trabalho, da vida familiar, social e associativa, 

pobreza económica anda de mãos dadas com 
a delinquência, a negligência e a disfunciona-
lidade familiar. Sempre preferi pensar, quase 

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

Editorial

Edição do Boletim “Valoriza – Retratos da 
Intervenção Social em Amares”, que como 
sabem, é um resumo do trabalho da Valoriza, 
nas suas diferentes respostas.
Neste número, em todas as respostas, desta-
camos o ano de 2021 em revista, uma forma 
de percorrer, com imagens, o trabalho feito 

mundo, onde o foco foi sempre a adaptação 
das ações em prol da missão da Valoriza!
Destaco portanto,  a comemoração, a 03 de 

da melhor forma: esquecendo as diferenças e 
valorizando cada utente com cuidados de be-
leza, um almoço especial, sessões de cinema 
e muitos mimos. À noite, por convite do Clube 

fomos ao Auditório Conde Ferreira demonstrar 
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Mensagem da Direção

Meio Conto de Natal... 

as boas práticas da Valoriza no que respeita a 

de si, da sua vida e dos problemas que todos 
os dias enfrentam como guerreiros! Mas que 

fosse sempre em redor dos casos de sucesso, 
dos percursos de vida positivos e não das limi-

-
sibilidades e dos preconceitos! 

-
duamente, numa nova fase do projeto, é certo, 
mas sem parar porque a natureza também não 
pára! Estamos a fazer entregas diárias e mui-
to satisfeitos porque os jovens agricultores do 

-

principal do projeto, tem tido a tolerância ne-
cessária para podermos adaptar as ações e pro-
longar o apoio até Abril de 2022. De resto, os 
diferentes parceiros, nomeadamente a ATAH-

disponibilizar o seu saber-fazer ao serviço deste 
projeto. Muito obrigada a todos!

-
telar muito o trabalho pois estamos novamente 

ter pessoas mais velhas cheias de dinamismo 
e alegria: no concurso de presépios virtual, na 

-
luntariado na horta da Valoriza. A verdade 
é que em Amares, Velhos são mesmo só os 
trapos!

na valorização territorial, de onde destaco o 

sempre um sucesso e que nesta edição con-
tou com mais de meia centena de inscritos e 
parcerias fundamentais que poderá compro-
var nas páginas que se seguem! Continuamos 
a estimular a empregabilidade e a promover 
sessões presenciais e/ou online para dar ferra-
mentas de trabalho aos utentes deste projeto, 

-
ções!
Nas últimas páginas deste boletim poderá 
saber um pouco mais sobre os trabalhos arte-
sanais que se fazem no “Made in Valoriza” e 

vendas (as quais revertem a favor da compra 

Poderá igualmente manter-se a par das novi-
dades da Valoriza, nomeadamente as conclu-

-
dos e a integração da instituição no projeto 

não resistimos e esperemos que seja um su-
cesso!
Despeço-me com desejo de um Santo Natal 
na companhia do mais importante que temos: 

-

Elisabete Teixeira
Diretora de Serviços

-

-
zembro. Só que não é assim! 

-
riedade Social, o que muito me orgulha, senti-
-me ao mesmo tempo feliz por contribuir, ainda 
que muito menos do que eu desejaria, para aju-
dar a evitar histórias como esta ou outras em 

deveria”. 

Convido-vos a pesquisar o “Meio Conto” no 

avizinha de uma forma que, apesar de doer, 
nos faz sentir gratos à vida pelo que temos! Vou 
mais longe e convido-vos a ajudar a fazer al-
guém feliz: um vizinho, um amigo, um parente, 
um desconhecido. 

Porque razão não podemos completar o conto 

-
gante desejo de que o vosso Natal não seja as-
sim, mas antes repleto de paz, saúde e muita 

2022! 

“A mãe Maria foi ver a novela
O pai José foi ver o jogo ao estádio
O menino anda pela Estrela
Em busca de auto-rádios… 

Começou lá pelo Oriente
E foi batendo tudo até Belém
Vai enchendo o saco com os presentes
Que não recebeu da mãe! 

O pai José já não dá por nada

A mãe Maria já está por tudo
Saiu para espairecer. 

E o menino, ao nascer do dia
Pousa o pé de cabra e pendura a meia
Dorme, menino dorme
Porque logo à noite vão servir a ceia… 

Cantam as sirenes
Das horas menos badaladas
Sinos tão solenes
Que o menino toca de abalada!” 

Pedro Costa
Presidente da Direção
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CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)

Halloween - Doce ou travessura?!
“Halloween”! Digamos que este dia foi feito mesmo à nossa medida 

já que somos uns verdadeiros doces, mas adoramos umas belas travessuras!
Depois de uma manhã com a “mão na massa” ou, neste caso, na abóbora, seguiu-se um almoço terrivelmente delicioso e uma 
tarde de muita brincadeira e diversão!

O Verão de São Martinho

“Lenda de S. Martinho”. Já a tarde foi de festa com direito a castanhas e lume mas dispensamos o vinho… E assim chegamos 



CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)
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Santuário da Abadia - palco dos bailarinos do CACI
-

percam as novidades que se avizinham!

Preparativos para a Quadra Natalícia
-

para que, no “sapatinho” de qualquer amarense possa estar um presente verdadeiramente inclusivo. A adesão tem sido fantás-
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CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)

ANO 2021 EM “REVISTA”

se foram ouvindo cada vez mais e cada vez mais alto! 
2021 teve vários momentos marcantes desde a temerosa va-

-

gulhos na piscina. A verdade é que, com tudo isto, nos aperce-
bemos que a felicidade está, realmente, nas pequenas coisas 

e no companheirismo!
Somos gratos por tudo o que passou e estamos certos de que 
o amanhã será ainda melhor! 
Feliz Natal e um bom 2022 de todos nós!

best off



É -
vidades inclusivas deste projeto e dêem um pouco de si ao serviço da comunidade. Todas as fases são importantes e 
todos os contributos muito bem-vindos. Não se trata aqui de produção em escala, mas sim de inclusão social!

E tem sido uma verdadeira azáfama satisfazer todas as encomendas de cabazes que temos recebido, até porque colher, 
pesar, limpar, compor o cabaz e fazer a entrega está a cargo dos agricultores do Centro de Atividades e Capacitação para 
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Ruralid@des - desde a sementeira até ao cabaz solidário!

Apoio: Parceria:

Criar um espaço de lazer para proporcionar o convívio e o contacto com a Mãe Natureza…

espaço de contacto com a natureza, a vida e a terra! 
Na primavera a relva agora semeada dará lugar a algumas atividades terapêuticas de contacto com a natureza e as árvores 
plantadas darão sombras maravilhosas para fazermos alguns lanches de fruta colhida na hora, obviamente!
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Apoio: Parceria:

-
ceiros fundamentais para o sucesso dos seus obje-

sediada em Braga tem vindo ao longo dos anos a traba-
lhar com a Valoriza pelo envio de voluntários internacio-

meses, acolhemos a Marta e a Catarina (nomes adaptados 

Polónia, nos têm brindado com a sua cultura, jovialidade e 
simpatia, para além de trabalho árduo!

-

contributo no terreno! Foram momentos com muita entrea-

os seniores, no que respeita à agricultura, nunca se enga-
nam e raramente têm dúvidas!

orgulho e constrói efetivamente uma realidade melhor, onde 

criação de dinâmicas internacionais e intergeracionais que 
enaltecem esta instituição social!

Voluntariado no Ruralid@des
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Apoio: Parceria:

PARCERIA COM A ATAHCA - Um caso de sucesso!

Dcontamos com a importan-

na área, tem vindo a acompanhar 

Assim, para além dos vários en-
contros de trabalho com a equipa 

-
bro tivemos também a visita do 
Presidente da Direção, o Professor 
Doutor Mota Alves. Todos foram 
unanimes na avaliação muito posi-
tiva do trabalho criado pelos novos 
agricultores Amarenses!

N -

Amarense organizou mais uma sessão 

vez,  foi 
inclusividade, acessibilidade e sus-

tentabilidade”. Nessa noite, no Audi-

contou com um painel de especialistas 
na área: a Professora Teresa Barbosa 

-

neste projeto tão importante para a 
instituição e sobretudo para a vida 
destes jovens! Foi sem dúvida uma 
noite de partilhas memorável! 

Ruralid@des apresentado como Boa Prática Inclusiva

NÚCLEO PROVE em Amares - O próximo passo!

base produtos locais de qualidade, estimulando circuitos curtos de comercialização 
-

integração dos utentes no processo e fomentando a solidariedade entre os produtores 
locais e os consumidores!
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ANO 2021 EM “REVISTA”

ENVELHECER ATIVAMENTE EM AMARES

Prevenção de burlas Visitas semanais

Formação:
dispositivos móveis

Sto. António de Sto. António
Entrega de livros

porta-a-porta
Formação à  distância

minha reforma”

Mini-arraiais Passeios: vá para fora, cá dentro!

Apresentação pública da peça:
“A que horas passará o autocarro?”

Magustos descentralizados Concurso: presépios tradicionais



ENVELHECER ATIVAMENTE EM AMARES
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BRINDAR A VIDA DEPOIS DOS 80! 

D -

S. Martinho Toca a Mexer 2021

forma descentralizada as castanhas “quentes e boas” foram assadas em quatro locais distintos do concelho proporcionando aos cerca 

tem vindo a perder adeptos, e são cada vez mais os jovens e crianças que 
não o fazem, nem conhecem o que é um presépio tradicional português. Para 
contrariar esta tendência e reavivar uma tradição tão “nossa” foi lançado o 

-

participantes desta iniciativa serão premiados com um passeio, logo que as 

Presépio em casa, como manda a tradição! 

são os Trapos” tiveram uma reunião de trabalho 
onde puderam conhecer, ouvir e partilhar sabe-

-
riações do Teatro”. Foi uma tarde de aprendiza-
gem, mas foi sobretudo uma tarde de alegria e 
boa disposição!

WORKSHOP TEATRO
COM RICARDO MESQUITA
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ENVELHECER ATIVAMENTE EM AMARES

ENTREVISTA ÀS JUNTAS/UNIÕES DE FREGUESIAS

Convidamos Paulo Brito, administrativo 
-

riência enquanto presidente da união 
de freguesias de Amares e Figueiredo.

presidente de junta?

-
ta, foi com a minha equipa, desenvolver ac-
ções que garantam uma melhor qualidade 
de vida para a nossa população, pois desde 
a primeira abordagem, estávamos todos em 
sintonia com aquilo que acreditamos ser o 
melhor para a população. Depois de esco-
lhida a equipa e de perceber que o objetivo 

-
jetivos. Eu já tinha sido presidente de Junta 
durante 12 anos na Freguesia de Figueiredo, 
que apresenta hoje uma realidade muito di-
ferente, estamos a falar de 1997 até 2009, 
juntando a Freguesia de Figueiredo com a 

-
cil a sua gestão, não só pela multiplicação de 
população, mas também, pela variedade de 
problemas que nos surgem e de soluções que 
temos de apresentar, pois apesar de serem 
duas Freguesias unidas, as suas realidades e 
necessidades, são completamente distintas, 
e isso, torna a tarefa de ser Presidente de 
Junta muito mais interessante e uma moti-

-
-

te, leva também a querer terminar aqueles 
projetos que foram só ideias ou sonhos, não 

diversos motivos, e que agora podem voltar 

que me orgulho de ter conseguido realizar, 

de não as ter concretizado, e volta-se abrir 
uma porta. Por isso podemos dizer que o que 

me levou a ser candidato foi: apoio de uma 

pessoal e voltar a poder sonhar. 2.Quais os 
pontos fortes desta freguesia, seja no poten-
cial natural, seja no património?
fortes nestas freguesias, são principalmente 
esses que refere, os patrimoniais, onde na 

-
rinho, A casa da Botica, a primeira ou das 
primeiras “Pharmacias” em Amares, a antiga 
Prisão e Camara municipal, agora transfor-
mado em biblioteca municipal Francisco Sá 
de Miranda, antiga casa do povo de Ama-

serviços da Segurança Social, antiga Esco-
la Conde de Ferreira, também transformado 
em Auditório Conde de Ferreira, que é hoje 
utilizado não só para as atividades da Junta 
de Freguesia mas para toda a comunidade 
do concelho de Amares, os castros de Ama-

principalmente na Freguesia de Figueiredo, 

ricos para a  história do Concelho , situados 
nesta União de Freguesias. Na parte Natu-
ral temos também claro uma beleza única, 

Cávado que nos presenteia com umas mar-
-

te da Capela da Nossa Sra da Paz que nos 
permite ter uma das paisagens mais bonitas 
do Concelho, pois serve de miradouro, e con-
seguimos observar uma fantástica paisagem. 

-
dades da freguesia a que preside? -

Figueiredo, concluir com o saneamento, pois 

qualidade de vida das pessoas, em Amares 
o dinamismo do centro da Vila, que sendo 
de certa forma “esquecido” pelos mais res-
ponsáveis ao longo dos anos, precisa hoje de 
uma estratégia acertada, sem perder aquilo 
que temos de melhor, um centro bonito sem 
grandes estruturas a descaracterizar. 4. Até 

impacto na vida das pessoas? A iniciativa 
com maior impacto, acabados de travessar 
uma pandemia, situação nova para todos ao 
ponto de as pessoas terem medo de sair de 
casa, saliento, duas atividades em parceria 

com instituições de Amares, uma realizada 
-

tactar e visitar a população mais idosa, man-
tendo os contactos e com a Delegação da 
Cruz Vermelha de Amares, que além de rea-
lizar contactos com os idosos e com os mais 
desfavorecidos, ou aqueles sem retaguarda 
familiar, conseguimos articular um plano 

alimentos e fazer a entrega nas próprias ca-
sas. 5. Quais as iniciativas de apoio à popu-
lação idosa da (s) freguesia(s) a que preside, 
nomeadamente as que contribuem para o 
aumento da sua qualidade vida? Todas as 
atividades da Junta de Freguesia, desde que 
abertas a sua população, contribuem de cer-
ta forma para um aumento na qualidade de 
vida dos idosos e não idosos. Acredito que 
todos os eventos culturais são uma boa for-
ma de alterar as rotinas dos nossos idosos, 
depois claro as festas anuais, passeios, ativi-
dades de grupo, são vários ao longo do ano. 
6. Considera o projeto R@ízes da Valoriza, 

Quais as iniciativas que salienta? Claro que 

e isso vê-se pelos resultados na adesão da 
nossa comunidade, onde os mais idosos nos 

seu sucesso, salientando todas as atividades, 
pois todas enriqueceram nas mais diversas 
formas os nossos idosos. -
caria a parceria com a Valoriza nestes anos 
e que importância têm as parcerias para a 
vossa missão? Sendo uma das missões das 
juntas de freguesia oferecer um conjunto 
alargado de serviços à população da Fregue-

competências, estas parcerias com as mais 
diversas associações, servem para oferecer 

na perfeição, pois têm cumprido com aqui-
lo que se comprometeram, atividades com 
vista à prevenção da deterioração das capa-

das pessoas mais velhas, promovendo um 
envelhecimento bem-sucedido em casa e na 
comunidade, ao mesmo tempo assegura a 
valorização da identidade comunitária pela 
utilização de tecnologias inclusivas e transfe-
rência de conhecimentos entre gerações.

Designação da Freguesia: União de freguesia de Amares e Figueiredo | População Residente:
Atividade(s) Económica(s): Comércio, indústria e pequena agricultura. 



12

CONTRATO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANO 2021 EM “REVISTA”



13

CONTRATO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

-
larmente de fora do concelho. Esta iniciativa, teve como objetivo promover a micologia na região, a colheita dos cogumelos silvestres 

-
do por dois especialistas em micologia - Eng. Pedro Capela e Elisabete Costa- onde os participantes adquiriram várias orientações sobre 

Showcooking e uma degustação de vários pratos confecionados à base de cogumelos pelo Chef Mamede, devidamente acompanhados 
de vinho verde da região. 

VALORIZAÇÃO TERRITORIAL
Mais de meia centena de pessoas no III ENCONTRO MICOLÓGICO DE AMARES
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CONTRATO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EMPREGABILIDADE PARA A INCLUSÃO
Sustentabilidade e Responsabilidade Social em OPEN TALK na Universidade do Minho

NATAL MAIS PRÓXIMO DO QUE É IMPORTANTE!
COMÉRCIO LOCAL adere à Comunidade de Empresas Cidadania + como símbolo de Responsabilidade Social

Motivar e inspirar para a ação num 
momento de rutura planetária e crise 
ambiental, através de uma conversa 

ideais que abrissem caminhos para um fu-
turo no âmbito da responsabilidade socia de 
cada um e da comunidade em geral, foi o 

-
delo de desenvolvimento sustentável que 
ligasse o emprego, a inclusão e o ambiente, 

-
nizada pelo Centro Distrital de Segurança 
Social de Braga e pelos 16 projetos CLDS 

-
dade do Minho. Participaram cerca de 200 

pessoas, desde empresários e empreende-
-

cas, investigadores até estudantes e outras 
pessoas com interesse na temática objeto 

Foram abordadas as duplas oportunidades e 

linear para uma economia circular colocam 
no âmbito da diminuição da pegada ecológi-
ca e da criação de emprego, com a partilha 
de mais de onze Boas Práticas que têm vin-
do a conciliar estas duas dimensões e que 
se impõe multiplicar e adaptar às diversas 
realidades locais de acordo com os ativos 

-
tir, certamente!

retalho a aderirem à CAMPANHA NATAL MAIS SUSTENTÁVEL, sensibilizando-os para a 

segunda vida e materiais naturais! 

-
templa um Ciclo de Workshops -
lica do Natal e sessões de Coaching e Mentoria com a especialista Zaira Costa, capacitando 
individualmente cada comerciante com técnicas de decoração para as suas montras de 
Natal.
Durante todo o mês de dezembro e até dia 07 de janeiro de 2022, vigora o Concurso de 
Montras de Natal, que culmina com a distinção das Montras mais Sustentáveis por parte de 
Júri e a votação dos consumidores! 
Com o mote Compre Local, faça seu o que é Nosso!, os amarenses são incentivados a fazer 
compras no comércio local, recebendo um cartão de voto após compras de qualquer valor 

Cidadania +, devendo depositá-lo na tômbola situada na sede da 
União de Freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros, altura em que será sorteado um Cabaz 
de Natal, todo ele composto por produtos e artesanato de Amares.
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MADE IN VALORIZA

convosco o processo de se fazer um Menino Jesus de gesso perfumado, “na almofadinha” deitado.

QUER APRENDER A FAZER UM MARAVILHOSO PRESENTE DE NATAL?

VISITE A LOJA SOCIAL “MADE IN VALORIZA”



INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

Valoriza - Associação de Desenvolvimento Local | Sede:
Tel: 253 995 621 Telem.: E-mail:
Website: www.valoriza.pt | Textos:

Contactos:

www.facebook.com/Made.in.Valoriza

Contactos:
253995621| 961569696

E-mail:

www.facebook.com/valoriza.adl

Contactos:
253 908 332 | 925 577 036 

Contactos:

E-mail:

FAÇA-SE ASSOCIADO! PARTICIPE NOS DESTINOS DA INSTITUIÇÃO.

VALORIZA APROVA PROGRAMA 
DE AÇÃO E ORÇAMENTO

O CACI estará encerrado para férias entre os dias 27 e 31 de dezembro de 2021, tal como prevê o Regulamento.
Por ordem do governo, o CACI estará encerrado, tal como as escolas, entre os dias 02 a 09 de janeiro, reabrindo no dia 
10 de janeiro de 2022.
As restantes respostas da Valoriza estarão em funcionamento.

AVISO

-
sociados da Valoriza aprovou, por unanimidade, o Programa 

-
cou-se desta reunião o Parecer Favorável do Conselho Fiscal à 
gestão rigorosa e estratégica da Direção da Valoriza, bem como 
um voto de louvor “aos colaboradores que trabalham de forma 
entregue e abnegada à causa da Valoriza, até porque são estes 
os responsáveis pelo sucesso da instituição”.

-
-
-

rio localizado na Valoriza 

capela de São Sebastião, 
Figueiredo! 
Aceitam-se agasalhos de 
crianças e adultos, e o 
espaço de recolha/entre-

dia e de noite.
Todos os agasalhos que 
não forem levantados se-
rão doados a instituições 
do concelho.

DEIXE O QUE NÃO USA,
LEVE O QUE PRECISA!


