
9 Retratos da Intervenção Social
Maio |Ano 2022

Boletim Informativo

VELHOS SÃO OS TRAPOS
Novas entradas em cena!

O grupo de teatro do R@ízes está desde 
a última apresentação pública a prepa-
rar-se para uma digressão pelo conce-
lho e quem sabe fora dele. 
Para já tem agendado para o dia 9 de 
julho uma apresentação junto ao mos-
teiro de Sto. André de Rendufe e previs-
tas algumas apresentações aos alunos 
da Escola Secundária de Amares, mas 
teremos todo o gosto de apresentar este 
grupo às gentes da sua terra. Contacte-
-nos. Será uma honra! pág. 9

MADE IN VALORIZA

um deles feito na Valoriza, à medida dos utentes e seus familiares, por uma 
equipa fantástica de colaboradores e voluntários! É um orgulho trabalhar as-
sim! pág. 15

PRODUTORES E ARTESÃOS 
DE AMARES
Talento e persistência para
valorizar o que é nosso!

VARIAÇÕES – UTENTES DO CACI BRILHAM NO PALCO!
A peça de teatro “Variações” foi o mote perfeito para o regresso “aos palcos” dos 
grandes atores e atrizes do CACI. Dado o sucesso da estreia estão já a preparar-se 
novas datas para a apresentação desta peça onde o espectador é convidado a 
percorrer a história de vida do mais icónico artista Amarense, António Variações. 

pág. 4

JÁ FUNCIONA O NÚCLEO PROVE EM AMARES
Compre o que é da TERRA!
PROVE - É CÁ DA TERRA! É o slogan que orgulhosamente utilizamos para 
anunciar a abertura do Núcleo PROVE AMARES - ASSOCIAÇÃO VALORI-

ZA. Esta atividade nacional já chegou 
a Amares, com o intuito de escoar 
produtos locais a preços acessíveis e 
estabelecer proximidade entre pro-
dutores locais e consumidores. A sua 
dinamização é feita pela Valoriza, em 
parceria com a ATAHCA e os agricul-
tores Amarenses. Adira a este movi-
mento para ter o seu cabaz com sabo-
res e cheiros de Amares! pág. 7

Acompanhe o que de melhor se faz 
em Amares e conheça o Clube de 
Produtores e Artesãos de Amares – 
uma estratégia do Valoriza 4G para  
promover os  produtos locais, os pro-
dutores e os artesãos que ao longo 
dos anos tanto fazem para o reco-
nhecimento e valorização da nossa  
identidade local. pág. 14



Há sete anos fui convidada para apadrinhar 
uma das salas das instalações do agora cha-
mado CACI, na altura era o CAO. Sem muito 

Estou tão orgulhosa de o ter feito pois senti que 
era a minha casa, a minha família, os meus me-
ninos. Fi-lo porque senti que era um projeto que 
se enquadrava com minha maneira de ser, por 

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

Editorial

Mais uma vez me dirijo a si para enviar o nono 
Boletim “Valoriza – Retratos da Intervenção 
Social em Amares”. E é com enorme satisfa-

nos deixou profundamente felizes – vamos 
construir o Lar Residencial “Ser Igual”! 
Enquanto Diretora de Serviços, permita-me 
um desabafo… Sei que não vai ser fácil anga-
riar o valor que ainda falta (e é muito!), sei que 
vai ser uma resposta que vai ser muito mais 
complexa de gerir, sei que haverá momentos 
muito difíceis… Mas sei sobretudo que ire-
mos conseguir criar um LAR, muito mais que 
um edifício - um lar - no sentido de casa, de 
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Mensagem da Direção

em nome da equipa de colaboradores, que é 
isso que move todos quanto trabalham na Va-
loriza: poder transformar a vida dos jovens que 
sentimos como família e que queremos ter por 
perto… Por isso, estando ainda receosos do 

ventos de mudança se avizinham! E cá estare-
mos para fazer a nossa parte!

Mas regressemos ao Boletim… 
O CACI estreou, no dia Mundial do Teatro, a 
peça “Variações”, totalmente escrita, encena-
da e produzida pela equipa de colaboradores 
e utentes da Valoriza. Foi maravilhoso ver os 
jovens do CACI representar o nosso Grande 

assistir ao orgulho dos seus familiares! Iremos 
nos próximos meses apresentar novas edições 
desta peça aos estudantes do concelho, de for-

capacidades tão especiais destes jovens atores 
e atrizes! Nas redes sociais divulgaremos as no-
vas datas. Apareça e surpreenda-se.
No Ruralid@des não paramos de colher o que 

-
jeto pelo BPI Fundação “la Caixa” terminou em 
abril, mas o projeto continua a dar frutos e não 

-

a cantina da instituição e as vendas dos ca-
bazes PROVE continuam a primar pela qua-
lidade de produtos cultivados em modo de 
produção biológico, cujo sabor não engana!
O R@ízes voltou a marcar presença com a 
exposição de cruzes de Páscoa, uma inicia-
tiva visitada por centenas de pessoas que na 
simplicidade da iniciativa revêem o verda-

e da renovação da vida! Ainda neste número 
destacamos a visita a Serralves, a caça ao te-
souro e tantas outras iniciativas que têm dado 
novas experiências de vida às duas centenas 
de seniores que participam neste projeto!
No CLDS Valoriza 4G, destacamos o empo-
deramento no feminino, até porque março e 
maio são meses dedicados à MULHER e à 
MÃE! Nas restantes iniciativas, continuamos 
a apostar nas competências, nas novas fer-
ramentas e metodologias de trabalho e no 
empoderamento pessoal como forma de me-

garantir competitividade no mercado de tra-
balho.
Espero que a leitura seja tão prazerosa quan-
to é trabalhar em todas estas dimensões do 
social!

Elisabete Teixeira
Diretora de Serviços

amor ao próximo e por gostar da solidariedade!
Posteriormente fui convidada para fazer parte 

hoje estou cá. Sinto-me tão bem neste recan-
to…

parte com enorme orgulho e senti-me muito útil 
pois é isso que gosto, de me sentir útil.

-
-

dencial que vai ser uma mais valia para todos, 
para os utentes e para o concelho. O projeto 
está aprovado agora e falta andar com tudo para 
concretizar o sonho dos que estão envolvidos!
Tenho que deixar um agradecimento muito es-
pecial a todos em geral, principalmente às cola-
boradoras, a todas mesmo, que são incansáveis 
com os nossos utentes, fazem um trabalho que 

é de louvar e quero agradecer-lhes publicamen-
te! Outras pessoas muito importantes são as 
voluntárias, que se dedicam sem pensar no re-
torno e dão o melhor de si! Obrigada!
Também continuarei por aqui, na direção , como 
madrinha, o que quer que seja, estou presente 
para ajudar...

jornal: estamos numa época de entrega das de-
-

cionem o NIF da Valoriza 509501360 e assim 
estarão a ajudar-nos. Não custa nada, para 
construirmos o que se pretende e darmos casa 

de todos vocês. 
Todas as ajudas são importantes!

Maria José Janela

Por apenas 12€ ao ano pode tornar-se associado da Valoriza e fazer parte desta instituição! No site www.valoriza.pt ou na secretaria (Rua das 

FAÇA-SE ASSOCIADO DA VALORIZA!
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CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)

CACI - 7 anos de história!
O CACI festejou o seu  no passado dia 7 de março. Desta forma, celebramos não apenas este dia especial, 
mas todas as conquistas e vitórias alcançadas ao longo destes sete anos sendo que, muito recentemente, contamos com um 
novo êxito – a aprovação do projeto que nos permitirá ter um Lar Residencial acoplado ao CACI. 
Escusado será dizer que o dia foi de festa, com tudo a que temos direito – cuidados de beleza, convidados, bolo de aniversário, 
brindes e acima de tudo boa disposição. 
Parabéns a todos nós e a todos os que caminham connosco nesta jornada!

Por aqui “Já se Marcha”! 
Como já é do conhecimento geral este ano contamos com o regresso, em força, das Festas Antoninas de Amares! Com elas 
teremos, também, o regresso da noite mais ansiada do ano, onde atuam as célebres Marchas de Santo António, entre as quais 
a nossa – A Marcha da Valoriza. 
No CACI recebemos a notícia com o maior entusiasmo e estamos, todos, com muita vontade de poder voltar a pisar a avenida, 
preenchida com um mar de gente, e sentir aquele “friozinho” na barriga que nos permite marchar, ano após ano, em prol da 
inclusão social. 
Desta feita, os  e entre novos passos e adereços podemos comprovar que a alegria, é a do costume!



CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)
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Estreia da Peça de Teatro “Variações” faz sucesso!

ODia Mundial do Teatro – 27 de março – foi assinalado 
com a grande estreia da peça “Variações”, que contou 
com um elenco de excelência – os utentes do CACI! As-

sim, o Auditório Conde Ferreira, em Amares, deu palco a esta 
cómica e emocionante peça, que pretende retratar a história 

, o grande artista Amarense. 

Ora, todos quantos assistiram viajaram connosco às várias fa-
ses da vida de António e recordaram as mais bonitas e icóni-

cas músicas de um homem que ousou ser diferente, e muito 

“diferença”, contamos com os aplausos de mais de uma cen-

espetáculo”, neste ou noutros palcos que nos queiram receber!

Posto isto, cabe-nos anunciar que o grupo de teatro “Ser 
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CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)

Atuações a “Bombar”!
O grupo de bombos do CACI já começou a dar cartas! Fomos  pelo Centro Escolar D. Gualdim Pais para animar a 
festa de Carnaval dos alunos da escola, que vibraram connosco a cada batida. 
Ainda que esta tenha sido a nossa primeira atuação no exterior, em mais de 2 anos, não podia ter sido mais bem-sucedida! 
Estamos convictos que, de agora em diante, o futuro terá certamente outro ritmo - mais acelerado e alegre.

Páscoa 2022
-

tamos a uma das  – a preparação de um “miminho” a ser entregue a todas as famílias dos utentes, 
com votos de uma feliz e Santa Páscoa. Desta forma seguem-se algumas imagens da preparação do “Coelhinho Perfumado” 
que, carinhosamente, preparamos.
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“NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA”!

Apoio: Parceria:

Como dizia Antoine-Laurent de Lavoisier na “Natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” e nós vemos isso todos os 
dias acontecer no Ruralid@des. A Magia da Natureza faz renascer, rejubilar e transformar tudo de uma forma transcendente! Com a 
ajuda dos utentes do CACI, experienciamos diariamente todo este processo de transformação: desde as sementeiras, ao seu desenvol-

DAMOS AS BOAS-VINDAS À PRIMAVERA NO CAMPO DO RURALID@DES!
Foi com muito entusiasmo que recebemos, de braços abertos, a Primavera lhe demos as Boas-Vindas! Para comemoramos a chegada da 
época primaveril, o Ruralid@des recebeu os utentes do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) numa visita pedagógica 
aos novos cultivos e ao Espaço de Lazer. Houve momentos de convívio e diversão, de relaxamento, de estimulação sensorial, sendo atividades 
importantes, quer para o bem-estar dos utentes, quer para a saúde dos mesmos.
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Apoio: Parceria:

JÁ FUNCIONA O NÚCLEO PROVE EM AMARES!

um objetivo muito próprio: escoar produtos que primam pela frescura, sazonalidade e produção local, a preços acessíveis, por 

 já deu os primeiros passos em Território Amarense! No passado dia 07 de março vendemos 
os primeiros Cabazes PROVE com cheiros, encantos e sabores de Amares! Esta iniciativa tem como pano de fundo a parceria 
entre a Valoriza, a ATAHCA e os produtores locais, não descurando também, o seu forte cariz social, sendo o grande pilar que 
particulariza e distingue este Núcleo dos demais, é o facto dos produtos serem cultivados em modo produção biológico  pelos 
utentes do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI). 

Para ter acesso a este núcleo tem que obrigatoriamente inscrever-se em www.prove.org.pt no Núcleo [Braga] Amares - Associa-
. A recolha é feita por si, às segundas entre as 17H e as 19H, nas instalações da Valoriza. 

Pode optar por um cabaz semanal ou quinzenal com os seguintes tamanhos: 

          Cabaz Pequeno (8€): 5 a 7 Kg de produtos locais da época;

          Cabaz Grande (10€): 8 a 9 kg de produtos locais da época;

Pode, ainda, referir os 5 produtos que não quer ter no seu cabaz e os restantes produtos são escoados de acordo com a pro-
dução, sendo sempre uma agradável surpresa para si! Para mais informações consulte www.prove.com.pt ou www.valoriza.pt. 
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Apoio: Parceria:

A PRESENÇA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO RURALID@DES!

ORuralid@des demarca-se das demais Respostas Sociais 
por ser multifacetado: respeita o ambiente, cultiva produtos 

tenham uma compensação monetária pelo trabalho prestado.
De igual forma, transmite valores imprescindíveis para o Desen-
volvimento Humano como o espírito de trabalho em equipa e de 

interajuda mútua, a solidariedade, o respeito pelo outro, a respon-
sabilidade, a humildade, a autonomia, a educação, a empatia e 
a superação!
 Diariamente vemos os utentes do CACI a usarem e abusarem des-
tes valores, ao mesmo tempo que têm ganhos imensuráveis em 
saúde e socialização: a boa disposição, a alegria e a diversão são 
requisitos-chave que marcam presença assídua no Ruralid@des! 

RURALID@DES: SEME@R PARA COLHER
O lema do Ruralid@des – Seme@r para Colher
mas o Ruralid@des vai de “vento em popa” e com largas previsões de continuidade! A sua essência inovadora, sustentável, socialmente 

positivos deste projeto nos agricultores do CACI, nos seus familiares, na Valoriza e na Comunidade. A dedicação, a esperança e espírito 
de missão permitem alcançar e dar continuidade aos objetivos sociais e agrícolas do projeto e faz transbordar de orgulho toda a equipa 
da Valoriza que participou neste projeto!

Queremos, assim, agradecer a oportunidade  ao BPI Fundação “la Caixa” pelo investimento e pela aposta certeira no Ruralid@des e à 
ATAHCA pela parceria e apoio no PROVE: “Amares – Associação Valoriza”

Mantenha-se atento, porque o Ruralid@des vai continuar a semear novidades e a colher oportunidades prósperas e vindouras!
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SAÚDE DOS SENIORES DO R@ÍZES EM ENSAIO INOVADOR

ENVELHECER ATIVAMENTE EM AMARES

Os seniores do R@ízes estão, desde novembro 
de 2021, a participar num estudo da autoria 
do Instituto Superior do Alto Ave (ISAVE), so-

bre o impacto do Pilates Clínico na saúde das pes-
soas idosas. Designado de “FISIOPOSTURA OLD”, 
este estudo, sob a coordenação do Professor Dou-
tor Gilvan Pacheco, está divido em três momentos: 
a recolha de dados da população idosa (novembro 
2021); a aplicação de um programa de exercícios 
de Pilates Clínico (março a maio de 2022) e por 

-
nel” (junho 2022).
Para todos os envolvidos é uma honra participar 
num estudo desta envergadura, que trará certa-
mente muita informação para o desenvolvimento 
da ciência e, paralelamente, efeito imediato na 
qualidade de vida dos participantes!

Como acontece há vários anos, as Mulheres do projeto  
R@ízes são, no dia 8 de março, especialmente mimadas. 

que lhes dá o bem-estar físico e mental que tanto necessi-

celebrar a vida, sobretudo a vida de SER Mulher.     
Por isso juntamos 90 mulheres à mesa (dos 65 aos 90anos) 
e foram muito prazerosos os momentos de convívio, dança, 
poesia e de algumas surpresas para homenagear um Ser 
tão especial!

MULHERES HÁ MUITAS, MAS AS DO R@ÍZES SÃO INCOMPARÁVEIS!

CAÇA AO TESOURO - À DESCOBERTA DE AMARES
No dia 6 de abril - o dia da atividade 

ízes a participarem num peddy-paper. 
O ponto de encontro foi o Largo D. 

sete locais distintos da pequena vila de 
Amares! Segundo os participantes “en-
gana-se quem pensa que já conhece 
tudo da freguesia”, pois para estes atle-
tas que por cá andam há muitos anos, 
este pequeno percurso de pouco  mais 
de 2 kms foi de várias descobertas. 

ser, lá se encontrou o tesouro: ovos 
cozidos pintados com cascas de cebo-

Amares!



ENVELHECER ATIVAMENTE EM AMARES
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SERRALVES COMO PRÉMIO

Os participantes do concurso de pre-
sépios do Natal de 2021, tiveram a 
oportunidade de viajar até Serralves. 

E apesar da viagem ser curta (cerca de 65 
km) a verdade é que os 100 seniores via-
jaram muito mais do que esperavam! De 
facto, Serralves é todo um mundo que des-
conheciam e a viagem foi marcante, uma 

vez que a entrada no museu lhes permitiu 
um contacto com a arte contemporânea 
que, segundo os próprios “primeiro estra-
nha-se, depois entranha-se”.
Todos os participantes puderam visitar 
igualmente, sob a orientação de uma guia, 
os jardins que envolvem a fundação, pas-
sando pelo conhecido Treetop Walk (pas-

-
ciar da beleza de cada recanto do parque. 
Também os jardins foram o local certo 
para se deliciarem com os seus majesto-
sos farnéis e aproveitar o espaço exterior 

pôr um pezinho na areia e comer um gela-
do, em Matosinhos! Um dia inesquecível!

MINI ANDORES DE STO. ANTÓNIO SAEM À RUA
Este ano os andores de Sto. António decorados pelos seniores do R@ízes irão participar nas Festas Antoninas, num cortejo que ante-
cederá a Majestosa Procissão Solene. Serão 16 os Mini–Andores participantes na iniciativa, que simbolicamente serão transportados 
pelos netos e familiares mais jovens dos seniores do R@ízes, como forma de marcar a sua presença e transferir a sua experiência de 
vida, num evento que acompanham desde sempre e que tanto os orgulha!

EQUIPA DO R@ÍZES APRESENTA RESULTADOS 
NA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
No dia 9 de maio, a equipa do R@ízes deslocou-se à capital para apresentar os resultados da 
sua intervenção no terreno. Esta visita foi um momento ímpar de partilha de experiências entre os 
16 projetos (do 132 candidatos), que desde novembro de 2019, desenvolvem boas práticas de 
envelhecimento comunitário ao abrigo do programa “Envelhecer na Comunidade”. 
Em julho será a vez da equipa de avaliadores da Gulbenkian se deslocar a Amares para avaliar o 
impacto do R@ízes no concelho.
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ENVELHECER ATIVAMENTE EM AMARES

ENTREVISTA ÀS JUNTAS/UNIÕES DE FREGUESIAS

C -
cia enquanto presidente da União de 

Freguesias da Torre e Portela.

presidente de junta? O gosto que tenho pelo 
contacto com a população, fez-me aceitar o 

-
mento das necessidades da freguesia por isso 
quis dar continuidade ao seu crescimento 
e melhoramento. 2. Quais os pontos fortes 

seja no património? Os pontos fortes da fre-
guesia é o rio Homem e o monte de S. Pedro, 
no que toca a património temos os cruzeiros 
as juntas de freguesia, casa mortuária, busto, 
igrejas e escolas. 3. Quais são os maiores 

preside? Conseguir concretizar os nossos ob-
jetivos e o bem-estar da população. 4. Até 

 A realização da 
festa do cozido e da festa da broa. 5. Quais 

-
te as que contribuem para o aumento da sua 

 O projeto de enfermagem e 
o projeto R@ízes da Valoriza. 6. Considera o 

-
 Educação física, trabalhos 

manuais e convívios. 

missão? A parceria é ótima porque faz com 
que os seniores estejam ativos e não se re-
fugiem na solidão. 8. Tem alguma sugestão 
que gostasse de deixar? A realização de mais 
projetos como estes.

Designação da Freguesia: União de Freguesia de Torre e Portela | População Residente: 555 residentes | Pessoas com + de 65: 150 
Principais  Indústria e construção Civil

FÉ, COR E EMPENHO NA EXPOSIÇÃO DE CRUZES DE PÁSCOA
Em 2021 como forma de viver, 

tradições pascais, mas sobretudo 
com o objetivo de trazer um pou-
co de esperança às pessoas mais 
velhas, recriamos a decoração de 
Cruzes de Páscoa, feita exclusiva-
mente por maiores de 65 anos, 
oriundos de todas as freguesias 
do concelho. Os trabalhos criados 
foram expostos no centro da vila, 
ao ar livre, criando-se um mosaico 
de cor, fé e tradição que movimen-
tou centenas de pessoas, muitos 
posts nas redes sociais e muitas 
felicitações aos “artistas”! 
Em 2022, apesar de se terem re-
tomado as comemorações religio-
sas e a vida no geral, os seniores 
quiseram decorar novamente a 
sua cruz, pelo que foram 83 os 
participantes desta iniciativa es-
pontânea.
A exposição estará patente ao pú-
blico até ao Pascoelo (domingo 

onde em algumas freguesias have-
rá o Compasso Pascal.
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CONTRATO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMO UTILIZAR AS REDES SOCIAIS NA PROCURA DE EMPREGO?
As Redes Sociais devem ser uma parte importante da estratégia de 
procura de emprego - o seu alcance é muito mais do que simplesmen-
te social: o Facebook, o Instagram e, em particular, o LinkedIn são 
ferramentas ideais para a procura de emprego. 
O Valoriza 4G foi à , de-

“Como utilizar as Redes Sociais na procura de emprego”. 
Miguel Correia, especialista em Marketing Digital, forneceu várias 
orientações e estratégias para facilitar a procura de emprego através 
das várias redes sociais, alertando para o facto de mais de 70% dos 

e quase 60% não contratarem candidatos devido ao que encontram 

A IMPORTÂNCIA DAS SOFT SKILLS NA PROCURA DE EMPREGO!
Os alunos do 12º ano do Agrupamento de Escolas de Amares participaram em mais uns Fóruns de Capacitação para a Empre-
gabilidade com o objetivo de os sensibilizar para a importância das soft skills a par das competências técnicas. 
No mesmo sentido, e de forma a serem bem-sucedidos na procura ativa de emprego, são-lhes fornecidas orientações chave 
para a elaboração dos seus currículos e cartas de apresentação, além de serem esclarecidos sobre algumas medidas de apoio à 

a empregabilidade dos jovens.

WORKSHOP: SAÚDE MENTAL NO TRABALHO
A promoção da Saúde Mental no local de trabalho é fun-

 
Consciente da importância desta temática para o tecido 
empresarial de Amares, o Valoriza 4G, em parceria com o 
Município de Amares, desenvolveu um Workshop para falar 
sem tabus ou preconceitos sobre saúde mental no local de 
trabalho. 
Karina Campos, Psicóloga e Coach de Desenvolvimento 
Humano, foi a especialista convidada, abordando algumas 
das principais questões relacionadas com a saúde mental 
em contexto de trabalho, promovendo a autoavaliação e 

-
duais e coletivas que garantam maior bem-estar pessoal e 
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CONTRATO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MEET UP DE EMPREENDEDORISMO NO FEMININO

Durante o mês de março, e a propó-
sito da comemoração do Dia Inter-
nacional da Mulher, o Valoriza 4G 

desenvolveu um conjunto de iniciativas 
promotoras do empoderamento feminino.

Com a colaboração do grupo Delas Amares, 
este meet up, foi projetado para responder 
às necessidades de mulheres empresárias 
e empreendedoras, proporcionando opor-
tunidades de aprendizagem e partilha de 

-
tos empresariais privilegiados e inspiração 
para novos negócios. Mais de trinta mu-
lheres de diversas áreas de negócio, foram 
acolhidas na Quinta do Burgo, um espaço 
maravilhoso de Turismo Rural em Amares, 
registando-se este momento como um dos 
primeiros passos para a construção de um  
ecossistema empreendedor feminino. 
Com este e futuros encontros de suporte 
a empreendedoras, pretende-se dar ferra-
mentas às mulheres para construírem e 
melhorarem o seu negócio, nomedamen-
te através da 
oportunidades empreendedoras.

AMARES, MEIO SÉCULO DE MEMÓRIAS PROMOVE TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS
A Websérie temática que valoriza, reconhece e eterniza os saberes dos mais velhos, promovendo o seu envelhecimento ativo 
e saudável, já divulgou o segundo episódio! Depois da série “Intimidades” dedicada aos rituais de namoro e casamento, foi 
a vez de no mês de abril se dar destaque aos “Sabores d´Amares com Tradição”: a história das Papas de Sarrabulho, um 
dos pratos mais emblemáticos do concelho, a Broa de Milho, cozida em forno de lenha tradicional, e claro, todos os saberes 
associados à histórica e famosa Laranja, símbolo máximo dos muitos sabores de Amares. Tudo isto contado e (re)vivido 
pelos “Embaixadores das Memóri@s”.
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CONTRATO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLUBE DE PRODUTORES E ARTESÃOS DE AMARES

Apresentação do Produtor: Luís Sousa, 44 
anos, passou de Técnico de Informática 
para se dedicar à produção (principalmen-
te) de mirtilos com a criação da Cerejazul
em 2013. A Cerejazul é uma empresa fa-

miliar, localizada em Carrazedo (Amares), 
que aposta no modo de produção biológico 
de mirtilos, na transformação artesanal em 
compotas, marmeladas e licores, e tam-
bém efetua serviços agrícolas, nomeada-
mente instalação de pequenos pomares. 

-

A principal razão que me levou à criação 
desta atividade, foi a disponibilidade de 
terreno e vontade de o ver a produzir.
Fiz a opção pela produção do mirtilo por-
que em 2013, ano do início da atividade 
produtiva, o mirtilo era uma cultura emer-
gente e com rentabilidade atrativa. Hoje, 
essa tendência ainda é evidente, conti-
nuando a ser um fruto muito procurado, 
principalmente pelos seus benefícios para 
a saúde. O consumo deste fruto está tam-
bém cada vez mais em crescimento, o que 
nos leva a crer que já existe em Portugal 
uma cultura de consumo em expansão.

CONHECER OS PRODUTORES E ARTSÃOS DE AMARES, MOTIVAÇÕES, DESAFIOS E OPORTUNIDADES:

PROXIMA EDIÇÃO…

IV JORNADAS TÉCNICAS DOS CITRINOS
NA 77ª FEIRA FRANCA DE AMARES

Nos próximos dias 20, 21 e 22 de maio todos os caminhos vão dar 
à Feira Franca em Amares - os produtos emblemáticos da região e 
as tradições vão estar em destaque neste certame, dando a conhecer 
aos visitantes aquilo que de melhor Amares tem para oferecer!
Mais uma vez, o Valoriza 4G associa-se à organização das Jornadas 
Técnicas dos Citrinos, uma iniciativa da Associação Amarcitrus em 
parceria com a União de Freguesias de Amares e Figueiredo e o Mu-
nicípio de Amares. 

-
-

nicos à produção e na partilha de boas práticas de Comercialização 
e Venda de produtos.

O Valoriza 4G está a organizar a CAMINHADA DAS AROMÁTICAS E 
DAS COMESTÍVEIS - um passeio entre o Urjal, Abadia e o Parque de 
Merendas de Stª Marta à 
comestíveis. Esta atividade, dividida entre caminhada e workshop, 
vai permitir aos participantes reconhecerem plantas silvestres, ervas 

portuguesa e criarem biodiversidade e beleza natural. 
O melhor é juntar-se a este passeio de descoberta das múltiplas utili-
zações das plantas que, sem vermos, estão em todo lado. 

CAMINHADA DAS AROMÁTICAS
E COMESTIVEIS

-

No caso da produção de mirtilos, posso 

provavelmente a maior oportunidade! De 
facto, a comercialização de mirtilos é feita 
em grande parte para o mercado estran-
geiro, exigindo aos produtores um conheci-
mento alargado dos canais de distribuição 
além-fronteiras. Internamente, ou seja, nos 
mercados nacionais e locais, começamos 
agora a assistir a uma maior popularidade 
deste pequeno fruto, com um acréscimo na 
procura dos consumidores nacionais, mas 
ainda há um grande caminho a percorrer.
Onde o encontrar a Cerejazul: Podem en-
contrar todos os produtos diretamente na 
exploração em Carrazedo (Amares), como 
através das redes sociais (www.facebook.
com/Cerejazulamr), com possibilidade de 
entrega ao domicílio ou em determinados 
pontos de entrega já existentes.
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MADE IN VALORIZA

Desde 2017 que a Valoriza participa nas Grandiosas Festas 
de Santo António, criando uma marcha constituída exclu-
sivamente por utentes e familiares, bem como colaborado-

res/voluntários que se dedicam a apoiar o CACI. Mas engana-se    
quem pensa que é fácil! Na verdade há muitas pessoas envolvi-
das:
Enquanto no primeiro ano os trajes foram “emprestados” pela EPA-
TV,  desde 2018 que são Made in Valoriza! Mas, há todo um pro-
cesso que antecede a confeção da roupa - o primeiro passo passa 
pela idealização da letra da música (Manuela Janela) e respetivos 
arranjos musicais (Laura Inês e Marco Alves), já que o vestuário 
terá de ir ao seu encontro. Finalizada essa etapa é então pensado 
o “design” das roupas, escolhidas as cores e comprados os tecidos 
(Ofélia Ferreira e Manuela Janela). De seguida, trata-se da coreo-

tem que ser simples mas visualmente muito apelativa.
Depois é “só” deitar mãos à obra na construção do primeiro mo-
delo, tendo sempre em consideração a heterogeneidade do grupo 
de participantes, alguns deles com mobilidade reduzida. De se-
guida começa, então, a confeção de cada traje e acessório feito 
à medida de cada “marchante” ou “cadeirante” (Ofélia Ferreira, 
Helena Sousa e Vera Araújo). Mais tarde, virão as maquilhagens 

todos o nosso maior agradecimento!
Deixamos, de seguida, algumas fotos do trabalho que tem vindo 
a ser feito na Valoriza ao longo dos últimos anos, mas já sabem 
que não podemos revelar muito… guardamos a surpresa para o 
dia 12 de junho!

OS TRAJES DA NOSSA MARCHA SÃO… MADE IN VALORIZA  

Desde março que a Valoriza oferece aos seus colaboradores aulas de Pilates e Reeducação Postural Global, como forma de minimizar 
os efeitos nocivos de más posturas nos gabinetes e/ou esforço físico em sala para transferência de utentes com mobilidade reduzida. 
As sessões são da responsabilidade dos monitores Alfredo Vieira e Mariana Rodrigues, respetivamente, e tem sido uma excelente forma 
de terminar um longo dia de trabalho! A máxima “corpo são, mente sã” nunca fez tanto sentido!

PILATES E REEDUCAÇÃO POSTURAL
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LAR RESIDENCIAL DA VALORIZA

Foi aprovada a candidatura ao PARES 3.0 para construção do Lar Residencial e remodelação do Centro de Atividades de Capacita-

há um longo caminho a percorrer para angariar os restantes 30%. Por isso a Direção e colaboradores estão decididos a tudo fazer 
para que este sonho se torne uma realidade. Junte-se a esta causa e ajude-nos a construir este LAR que irá acolher mais 30 pessoas 

Lutaremos até ao limite para o conseguir!”

Um sonho perto de se tornar realidade!


