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Editorial

Caros Leitores,

O Jornal VivaDouro é hoje conhecido pelos 
leitores. O nascimento de um jornal com a quali-
dade que hoje aqui apresentamos, não ocorre por 
acaso. Nasce do trabalho de uma equipa fantástica 
que foi sendo constituída há já alguns meses e que 
foi devidamente organizada para servir o melhor 
possível a região. 

Este projeto é baseado num modelo empre-
sarial que tem mais de oito anos e que tem tido 
um enorme sucesso na região do grande porto: o 
www.vivacidade.org e cujos promotores aprofun-
daram o projeto e tornaram-no tão profissional, 
que hoje é visto por muitos como o melhor jornal 
regional do país e que, mesmo no estrangeiro, tem 
tido uma enorme visibilidade e reconhecimento, 
especialmente junto dos emigrantes.

O corpo de colaboradores do VivaDouro ga-
rante a estabilidade, profissionalismo, diligência e 
seriedade que queremos que o jornal tenha. 

Um projeto regional, digno desse nome, só 
pode existir se dedicar uma grande parte do seu 
espaço à opinião livre e independente.

Os nossos angariadores de publicidade não 
conseguiram ainda visitar todas as empresas e 
organizações da região, mas contamos com a boa 
vontade de todos para visitarem o nosso website e 
pedirem para serem contactados.

Ao longo da presente edição poderá encon-
trar um conjunto lato de artigos de opinião. São 
apenas uma demonstração da grande vontade que 
temos de dar voz à opinião livre e fundamentada 
dos colaboradores e também do público em geral. 
Desafiamos os nossos leitores a enviarem artigos, 
para o nosso email opiniao@vivadouro.org ou 
para a redação.

O VivaDouro não se esgota na edição de 
um jornal mensal de informação sobre a região 
do Douro. Esta direção não vai utilizar nenhum 
lápis, de qualquer cor, para obstar a opinião de 
quem escreve. Respeitamos profundamente os 
princípios editoriais que promovemos e vamos 
fazer tudo por os cumprir. Ao nível empresarial, 
o grupo que represento, com muito orgulho nesta 
direção, vai limitar a atuação a verificar o cumpri-
mento da lei, do estatuto editorial e das normas 
internas, deixando que o conteúdo seja produzido 
pelos jornalistas, que vão julgar as matérias exclu-
sivamente pelo interesse informativo e formativo 
das mesmas.

Gostaria de terminar este primeiro editorial 
referindo o princípio básico que vai nortear a in-
tervenção e os conteúdos deste jornal, enquanto 
esta direção estiver em funções. Disse J. M. Ma-
clean, editor do jornal “Manchester Guardian” 
que no seu jornal, “os factos são factos, mas a opi-
nião é livre”. É este o princípio que adoptamos e 
queremos concretizar ainda melhor nas próximas 
edições. n

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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Próxima Edição
 14 de maio

Em obediência aos pre-
ceitos legais, publica-se de 
seguida o estatuto editorial 
do Jornal VIVADOURO, 
o órgão de informação da 
Comunidade Intermunicipal 
do Douro, com periodicida-
de mensal.

1- O VIVADOURO é 
um órgão de Informação 
de referência regional, que 
pretende divulgar os valores 
da Comunidade Intermu-
nicipal do Douro e dos 
municípios que integra essa 
mesma comunidade, através 
da publicação de artigos que 
demonstrem e expliquem os 
acontecimentos relevantes, 
bem como as realidades po-
líticas, económicas, sociais, 
culturais e desportivas da 
região. É pluralista, e tem 
como objetivo fundamental 
assegurar a todos os leitores 
o direito à Informação.

2- O VIVADOURO 
respeita os direitos e deveres 

constitucionais da liberdade 
de expressão e de informação 
e rege-se pelo escrupuloso 
cumprimentos das normas 
éticas e deontológicas do 
jornalismo.

3- O VIVADOURO dis-
tingue notícias de opiniões, 
reservando o direito de orde-
nar, interpretar e relacionar 
factos e acontecimentos.

4- O VIVADOURO 
rege-se por critérios jornalís-
ticos de rigor e isenção, res-
peitando todas as opiniões. 
É independente do poder 
político, económico e religio-
so, a favor do pluralismo de 
opinião, ainda que preser-
vando o seu direito de poder 
assumir posições e defender 
opiniões próprias.

5- O VIVADOURO 
compromete-se a respeitar 
o sigilo das suas fontes de 
informação, não admitindo, 
em nenhuma circunstância, 
a quebra desse princípio.

6- O VIVADOURO 
assume o direito de emitir 
opinião própria, sobre todas 
as notícias, em editorial, 
sempre no respeito integral 
pela Lei em vigor. É compos-
to por jornalistas profissio-
nais, colaboradores e outros 
que se identificam com os 
valores da profissão na defe-
sa intransigente da verdade 
dos factos e na liberdade de 
opinião.

7- O VIVADOURO 
recusa expressamente o sen-
sacionalismo e a exploração 
comercial da matéria infor-
mativa; comprometendo-se 
a não prosseguir apenas fins 
comerciais e a não abusar 
da boa fé dos leitores ao 
encobrir ou deturpar a infor-
mação.

8- O VIVADOURO 
cumpre a Lei de Imprensa 
e as orientações definidas 
neste Estatuto Editorial e 
pela sua Direção.

POSITIVO

Lamego

R e q u a l i f i c a ç ã o     
da estrada junto 
ao Escadório da 
Nossa Senhora dos 
Remédios.

NEGATIVO

Vila Real

Durante a noite 
são poucos os táxis 
que circulam pelas 
ruas da cidade.

Alerte para o que está bem e denuncie o que está mal. Envie-nos as suas fotos para geral@vivadouro.org

Estatuto Editorial
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Breves

De 16 a 18 de abril, o Hotel Quinta do Paço em Vila Real vai ser palco da 10.ª edição do In
Douro Wine Export Business, a única feira de vinhos profissional da região, direcionada 
exclusivamente para a exportação. A organização deste evento fica uma vez mais a cargo da 
Nervir- Associação Empresarial, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real. Para esta 
edição foram convidados importadores de 24 países, provenientes da Ásia, América e 
Europa.

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de
Moimenta da Beira promove esta quinta-feira, 16 de abril, a partir das 20 horas, um 
peddy-paper para pais, filhos e restante comunidade escolar, com percurso pelo centro 
histórico da vila, sede de concelho e visita aos seus monumentos mais emblemáticos.

Vila Real recebe In Douro Wine Export Business Atividades desportivas ocupam jovens de São João da 
Pesqueira

Curso de Formação de Nadador Salvador em Lamego

Mês da Prevenção dos maus tratos na infância em Freixo 
de Espada à Cinta

Peddy-paper de pais e filhos em Moimenta da Beira

Armamar com Vida Ativa

O evento organizado pelo Gabinete de Des-
porto do Município em parceria com o Clube de 
Montanha de Murça realiza-se no próximo dia 10 
de maio, com partida junto ao Posto de Turismo. 
Existem dois percursos, um mais curto de 30 km 
e outro longo de 45 km. A meio do percurso será 
dado um reforço aos participantes e no final terão 
direito a um banho quente.

5.º Passeio BTT em Murça

Rutura em Casas da Serra, Alijó

O Complexo Municipal de Piscinas de Lamego vai realizar, a partir do dia 20 de Abril, 
um Curso de Formação de Nadador Salvador, para todos os lamecenses com mais de 18 
anos e que estejam interessados. O curso será em horário pós-laboral e decorrerá ao 
longo de 135 horas, incidindo nas áreas de vigilância, socorro, salvamento e assistência 
aos banhistas. O valor da inscrição é de 225 euros.

No dia 23 de março iniciou-se a formação de desempregados, jovens ou adultos
subsidiados (ou não) na área de Competências Empreendedoras que fazem parte da 
Medida Vida Ativa. Esta é uma parceria entre a Câmara Municipal de Armamar, o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., o Gabinete de Inserção Profissional 
de Armamar e a Câmara Municipal de Lamego.

Exposição de Carlos Paredes em Tabuaço
Abriu ao público, no passado dia 15 de março, uma exposição do guitarrista Carlos
Paredes, cedida pela Sociedade Portuguesa de Autores, baseada na seleção de 
documentos e cronologia, que relata os principais acontecimentos da vida e obra do 
grande compositor. A exposição vai manter-se até ao dia 26 de abril, e pode ser visitada 
todos os dias, incluindo fins-de-semana, no Museu Abel Botelho.

Para comemorar o dia Mundial da Saúde, no passado 7 de abril, Mesão Frio juntamente 
com a Unidade de Cuidados na Comunidade do Douro, informaram e incentivaram 
cerca de 270 alunos das escolas do concelho, sobre ter uma alimentação saudável e 
equilibrada.

Dia Mundial da Saúde em Mesão Frio

Cerca de 100 jovens de São João da Pesqueira participaram, no dia 30 de abril, em atividades 
desportivas incluídas no programa de ocupação de tempos livres – Férias da Páscoa 2015, 
organizado pela Câmara Municipal. Destinada a jovens entre os 8 e os 15 anos, esta atividade 
teve como principal objetivo proporcionar o desenvolvimento pessoal e interpessoal dos 
jovens.

A localidade de Casas da Serra, em Alijó, sofreu uma intervenção de urgência devido a 
uma rutura de águas pluviais. Durante aquele dia a estrada municipal que liga Casas da 
Serra a Santa Eugénia esteve cortada e a Câmara Municipal juntamente com os serviços 
técnicos camarários deslocaram-se ao local para resolver a situação.

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Freixo de Espada à Cinta associa-se, ao
longo do mês de abril, à campanha nacional “Mês da Prevenção dos maus tratos na 
infância”, com a realização de várias iniciativas. A comissão convida toda a 
comunidade a participar na campanha do laço azul, que se realiza no dia 24 de abril e 
que consiste em usar uma peça de roupa ou um acessório azul.

Reabertura da piscina coberta de Tarouca

A piscina municipal coberta de Tarouca vai reabrir dia 20 de abril após ter estado 
encerrada por problemas técnicos. 
Até ao final do mês de Abril a entrada será gratuita, uma iniciativa da autarquia com 
vista a promover a prática de exercício físico, determinante para o bem-estar e com 
benefícios para a saúde.

Encontra-se a decorrer em Foz Côa o V Concurso de 
fotografia

O Município de Foz Côa lançou o V Concurso de Fotografia – Foz Côa: Um Concelho,
Dois Patrimónios Mundiais, em conjunto com a ACDR de Freixo de Numão, e com o 
apoio da Niobo. O concurso tem como principal objetivo potenciar a divulgação e 
valorização do concelho através da fotografia. Em paralelo encontra-se também a 
decorrer o I concurso “Expressão Fotográfica”, com tema livre e sem restrições 
geográficas ou temáticas. Os trabalhos devem ser entregues até ao dia 8 de maio. A 
entrega de prémios será no dia 31 de maio.



A Câmara Municipal de Sabrosa organiza e orienta jovens ou adultos, com ou sem 
experiência, interessados em desenvolver e experimentar as suas capacidades 
expressivas e criativas através do teatro. O objetivo é proporcionar aos participantes as 
ferramentas necessárias para descobrir e utilizar a sua criatividade na arte da 
interpretação e encenação a partir de um tema ou ideia dada pelo participante ou grupo.

O município de Alijó, responsável pela zona 
de caça do concelho vai fazer uma festanos dias 
18 e 19 de Abril com vista a aumentar o convívio 
entre os caçadores e o público. O objetivo passa 
não só por tornar este evento o maior do concelho 
mas também por promover a confraternização e a 
atividade desportiva.

O Município de Sernancelhe recebeu 
entre 10 e 12 de abril a segunda edição da 
ExpoJardim e Animais, certame de referência 
para retalhistas e profissionais do setor.

Atelier de criação teatral em Sabrosa

Festa de Caça em Alijó

Semana Académica UTAD 2015

Douro Trial 9 quintas realiza-se a 25 de abril

Expo jardins e Animais em Sernancelhe

Ligação de Armamar à A24

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço vai ser 
remodelado

Dia Nacional dos Moinhos em Carrazeda de Ansiães
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No dia 25 de abril nove quintas da região do Douro vão receber centenas de atletas,
numa prova de 32 km por entre caminhos, trilhos e vinhas. A ação é organizada pela 
empresa Positive Life Sensations, formada por ex-alunos da UTAD. Conta ainda com a 
parceria das câmaras de Vila Real, Sabrosa e Alijó, a associação Sabrosa Douro XXI e a 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A prova inicia-se em Sabrosa e termina 
na praia fluvial do Pinhão.

Medalha de Prata em Santa Marta de Penaguião
No mês de março, Alfredo José Barreto Pinto, residente e empresário no concelho de 
Santa Marta de Penaguião, participou na 4ª edição do Concurso Nacional de Pão, Broas, 
Folares e Bôlas, em Setúbal. O empresário conseguiu uma Medalha de Prata pelo seu 
Folar com Carnes Fumadas, na categoria de Folares Salgados.

Vila Real recebe, de 23 a 29 de abril, mais uma Semana Académica. Este ano o evento
conta com nomes como Anselmo Ralph, Chutos e Pontapés, Tom Enzy, Dengaz, 
Xibata, Tara Perdida e Matador como principais artistas. O programa engloba vários 
estilos musicais com vista a cativar o maior número de pessoas possível. Os preços dos 
bilhetes variam entre os cinco e os doze euros para estudante, e entre os sete e os quinze 
euros para não estudante.

FOTO: RVC

No âmbito das comemorações do Dia Nacional dos Moinhos, nos dias 11 e 12 de Abril, a
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães aderiu pelo segundo ano consecutivo à 
iniciativa, “Moinhos Abertos “, promovida pela Rede Portuguesa de Moinhos. Esta 
iniciativa teve como principal objetivo mostrar o valor patrimonial dos moinhos 
tradicionais portugueses ao mesmo tempo que promove ações de restauro e limpeza, 
preservando assim os moinhos.

Conferência Internacional do Turismo em Foz Côa
Município de Foz Côa recebe esta quinta-feira, dia 16 de abril, Conferência
Internacional do Turismo, com o tema “Foz Côa: um destino que marca”. Vão ser 
discutidos temas como a “Competitividade, Inovação e Recursos Endógenos”, “Gestão 
e Estratégias de Destinos Turísticos”, “Territórios que marcam” e o “Financiamento da 
Atividade Turística: Turismo 2020”.

Sérgio Silva, Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações,
esteve no mês de março em Armamar e garantiu que a abertura do concurso para 
ligação do município à A24 acontecerá este ano. A obra está orçada em 1,2 milhões de 
euros e irá facilitar o tráfego, sobretudo de pesados, no concelho.

Mesão Frio adere ao Pacto dos Autarcas
O Pacto dos Autarcas consiste num compromisso das autarquias em reduzir as emissões 
de CO2 conforme os objectivos da política da União Europeia através do aumento da 
eficiência energética e da utilização de energias renováveis e alternativas.
Com este pacto espera se uma redução das emissões de CO2 em 21%.

EDP apoia Murça em projeto social
O IrisMurça foi um dos 14 projetos vencedores da EDP Solidária Barragens. 
O projeto consiste em ajudar 169 pessoas com necessidades especiais dos 19 aos 
65 anos, num  Cen  tro de Atividades Ocupacionais e foi um dos projetos abraçados 
pela EDP. Ana Paula Cruz,  vereadora da Câmara Municipal de Murça, não escondeu a 
sua “satisfação pela oportunida de de partilhar conhecimentos, saberes e experiências 
que são a base do crescimento de uma sociedade proactiva”.

O atual quartel de Bombeiros Voluntários de Tabuaço vai ser remodelado e modificado. 
As obras vão custar cerca de meio milhão de euros, comparticipado em 85% por fundos 
comunitários no âmbito do QREN. Os restantes 15% serão suportados pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço, que contará com a colaboração da 
Câmara Municipal e da população do concelho. A cerimónia de lançamento da primeira 
pedra realizou-se no passado dia 25 de março e foi presidida por o Secretário de Estado 
da Administração Interna, João Almeida.



“A minha rotina é não ter rotina”, revela Rui 
Santos afirmando que para um presidente um 
dia nunca é igual ao outro. Cada dia nasce com 
novos problemas e desafios, “quando se pensa 
que um problema está resolvido surge logo ou-
tro”, declara o autarca.

O dia com o presidente começou pela visita 
às obras que se encontram a decorrer no cir-
cuito, com vista a melhorar as condições de se-
gurança exigidas pela Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA), para a realização da 
prova este ano. Na opinião de Rui Santos esta 
intervenção “é um investimento extraordinário 
e útil porque são revitalizados espaços que não 
eram utilizados e assim poderão ser aproveita-
dos para outros fins”. O presidente acrescenta 
ainda que estas obras são essenciais para que 
“o circuito seja uma realidade e que traga a Vila 
Real o maior evento desportivo em Portugal 
este ano”. 

Próxima paragem: obras de revitalização 
do campo de Abambres, incluídas no plano de 
requalificação de campos de futebol com a co-
locação de relvado sintético, no seguimento do 
que tinha sido prometido durante as eleições. 
Com um investimento de 1220 mil euros já se 
encontram em curso duas das três alterações 
em campos de futebol que o município se pro-

pôs realizar. De acordo com o autarca as 

obras no terceiro campo, situado na Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto Douro, inicia-
rão nos próximos dias. 

O objetivo destas obras passa sobretudo por 
proporcionar aos jovens e crianças do distrito 
locais onde possam praticar desporto “em con-
dições e com dignidade”, afirmou o presidente. 
Adiantando ainda que todas estas intervenções 
irão estar concluídas até julho deste ano.

Durante a viagem de carro para o campo de 
Calvário, Rui Santos confessou ao Viva Douro 
que considera uma “vitória o facto de a autar-
quia ter iniciado estas obras após cerca de ano 
e meio” de se encontrar a presidir o município. 
Depois da visita a este empreendimento, o Viva 
Douro acompanhou o presidente ao local onde 
está a ser construído de raiz o Parque de Ciên-
cias e Tecnologias, um investimento superior a 
13 milhões de euros, realizado em parceria en-
tre a Câmara Municipal de Vila Real, a UTAD, 
a Câmara de Bragança e o Instituto Politécnico 
desta cidade.

No ponto de vista de Rui Santos o nascimen-
to deste parque deixará a “impressão digital da 
autarquia no concelho de Vila Real”, tornando-
-se como um projeto vital para a região. A cons-
trução terá como finalidade a criação de uma 
incubadora e aceleradora de empresas, bem 
como um centro de investigação na área viní-

Rui Santos preside a Câmara Municipal de Vila Real desde setembro de 2013, tendo desde essa altura assumido o compromisso de que prefere “cumprir do que prometer”. 

O VivaDouro acompanhou o autarca na rúbrica “Um dia com o presidente”. 

“Para um presidente um dia nunca é igual ao 
outro”

Texto: Ana Portela / Salomé Ferreira
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Vila Real: Um dia com o Presidente



Rui Santos preside a Câmara Municipal de Vila Real desde setembro de 2013, tendo desde essa altura assumido o compromisso de que prefere “cumprir do que prometer”. 

O VivaDouro acompanhou o autarca na rúbrica “Um dia com o presidente”. 

“Para um presidente um dia nunca é igual ao 
outro”
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cola, constituindo-se assim como “um polo de 
excelência na europa e no mundo”, declarou o 
autarca. Um dos principais objetivos é atrair 
empresas e empresários, com vista à criação 
de emprego na região. 

Em conversa, o autarca confessou que, 
neste momento, uma das principais priorida-
des é “modernizar, revitalizar e redimensionar 
o centro histórico da cidade”. Nesse seguimen-
to, o executivo confessa que nesta altura do 
mandato tinha esperança de já ter consegui-
do disciplinar o estacionamento nessa zona 
da cidade.Relativamente aos problemas que 
Vila Real enfrenta neste momento, Rui San-
tos aponta a baixa taxa de cobertura na área 
do saneamento como uma das suas princi-
pais preocupações. Para a resolução desta 
dificuldade o autarca espera que o próximo 
quadro comunitário aceite os projetos rela-
tivos a esta questão, como serve de exemplo 
a proposta para aumentar a taxa coletiva na 
área do saneamento. Para terminar Rui Santos 
revela que só no final do mandato fará uma 
avaliação acerca de tudo o que prometeu e se 
“sentir que não cumpri não terei condições de 
voltar a ser candidato”, declarou. O presidente 
garantiu ainda que até 2017,“todas ou quase 
todas as promessas serão escrupulosamente 
cumpridas”. n

 Presidente a dialogar com duas Vila-realenses  Rui Santos a conversar com funcionários da Câmara



Vila Real vai ser palco de uma 
prova do Campeonato do Mundo 
de Carros de Turismo (WTCC), 
entre 10 e 12 de julho. A Câma-
ra dispõe de 1,6 milhões de euros 
para a realização do evento, dos 
quais 85% provém de apoios co-
munitários. 

“Este será um evento galácti-
co, talvez o maior evento que já 
se realizou em Vila Real”, foi as-
sim que Rui Santos, presidente do 
município, descreveu o Circuito 
Internacional deste ano, que vai 

receber pela primeira vez uma 
prova da Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA). 

Para a realização do 45.º Cir-
cuito Internacional, a Câmara 
apresentou duas candidaturas a 
fundos comunitários. A mais re-
cente, no valor de cerca de um 
milhão de euros, garante verba 
para o pagamento da homologa-
ção do circuito, pagamento dos 
direitos televisivos, animação e 
promoção do evento.

A primeira candidatura apro-
vada, no valor de 600 mil euros, 
destinou-se à realização de obras 
no paddock e boxes. Com vista a 
melhorar a segurança do circui-

to para que pudesse cumprir os 
patamares de segurança exigidos 
pela FIA. 

De acordo com o presiden-
te do município, o WTCC pode 
trazer à cidade mais de 200 mil 
pessoas, ao mesmo tempo que es-
tima que este evento poderá pro-
porcionar um retorno financeiro 
direto de três milhões de euros ao 
concelho e indireto de 80 milhões 
à região. n
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“Será um evento galáctico, tavez o 
maior que já se realizou em Vila Real”

FOTO: RVC

Vila Real acolhe exposição 
de carros de competição

Numa altura em que já se fa-
zem os preparativos para o 45.º 
Circuito Internacional de Vila 
Real, aquela que já se afirma 
como a “capital nacional da velo-
cidade”, acolheu, no passado dia 
28 de março, uma exposição de 
carros de competição.

 A iniciativa realizada pela 
Associação Promotora do Cir-
cuito Internacional de Vila Real 
(APCIVR), teve como objetivo a 
divulgação da parte dos pilotos, 
dos seus automóveis e projetos 
para o futuro, ao mesmo tempo 
que o público ficou a conhecer 
alguns dos carros que vão encon-
trar nas corridas deste ano. 

Por entre os carros de compe-
tição expostos na praça do muni-
cípio em Vila Real, não se ouviam 
os habituais motores característi-
cos destes veículos. Aqui, o som 
era outro, era o som das centenas 
de pessoas que se passeavam pe-
las ruas a espreitar os projetos de 
alguns dos pilotos que irão ver 

competir no circuito deste ano. 
“Nestes momentos consegue-se 
atrair mais as pessoas e motivá-
-las para assistirem às provas”, 
explica Francisco Brito, membro 
da APCIVR. 

Ao todo, foram 24 os pilotos 
que participaram neste evento. 
Luís Pedro Martins, um dos pi-
lotos que participou na exposi-
ção, conta que, para si, esta pai-
xão pelo automobilismo nasceu 
quando começou a ver as corri-
das no Circuito de Vila Real, que, 
na sua opinião “é o melhor cir-
cuito do Mundo”. Este gosto pelo 
mundo automóvel  levou-o não 
só a participar em competições, 
mas também a criar uma empresa 
de aluguer de viaturas de compe-
tição. 

Foi há 14 anos que João Sou-
sa, outro dos pilotos participan-
tes, ganhou o gosto pelas corridas 
através do pai, tendo começado a 
sua jornada pelas corridas de kar-
tings. O jovem de 25 anos tencio-

na estrear-se este ano no Circuito 
Internacional de Vila Real, que, 
na sua opinião é “um circuito 
extremamente rápido, em que é 
preciso ter alguma coragem para 
fazer algumas partes a fundo”. 

Para além dos habituais pilo-
tos da região, esta iniciativa con-
tou também com participantes de 
fora de Trás-os-Montes. Situação 
que, na opinião de Francisco Bri-
to, se deve também ao facto de 
“as pessoas saberem que o even-
to tem um impacto que está a 
ser crescente”, aliado ao facto de 
que “só num ano vamos passar de 
campeonatos nacionais para uma 
prova mundial e portanto isto faz 
com que as pessoas adiram mais 
a este tipo de eventos”, acrescenta 
o membro da APCIVR.

Quando questionado acerca 
de quais os principais objetivos 
que a APCIVR tinha neste mo-
mento, Francisco Brito declarou 
que para além de irem manter o 
circuito até 2017, gostavam ain-

da de “ter um 
outro fim-de-
-semana com 
outro tipo de 
provas, even-
tualmente de 
carros clás-
sicos”, que, 
para além de 
“serem mui-
to do agrado 
dos especta-
dores, fazem 
também parte 
da história do 
circuito”, con-
tou ao Viva 
Douro. 

Em rela-
ção ao Cir-
cuito Inter-
nacional de Vila Real deste ano, 
a associação espera que “os habi-
tantes se sintam orgulhosos por 
verem tanta gente de fora que 
dão um novo colorido à cidade”, 
revelou Francisco Brito. n

 Luis Pedro Martins, piloto

 Francisco Brito, APCIVR

Texto: Salomé Ferreira

Texto: Salomé Ferreira



Com o obje-
tivo de promover 
a ciência e a tec-
nologia junto dos 
jovens, investiga-
dores, professores 
e do público em 
geral, através de 
competições de ro-
bôs autónomos, o 
Festival da Robóti-

ca de 2015 contou 
com a presença de 
equipas de 107 paí-
ses, desde o Irão, 
Angola, Brasil, Es-
lovénia, Holanda, 
entre outros. Este 
evento proporcio-
na ainda aos inves-
tigadores nacio-
nais e estrangeiros 

a oportunidade 
de apresentarem 
os seus resultados 
mais recentes na 
área. 

As competi-
ções de robôs au-
tónomos foram re-
partidas em várias 
ligas, divididas 
em dois escalões 

principais: Júnior 
e Sénior. Nas com-
petições seniores 
realizou-se a prova 
de Condução Au-
tónoma, a prova 
Robot@Factory, a 
prova Freebots e 
por último a prova 
de Futebol Robóti-
co Médio. n
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A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro UTAD recebeu pela primeira vez, de 8 a 12 de abril, o Festival de 
Robótica, que deu destaque a aplicações para a agricultura, com vista a mostrar a importância da robótica neste setor 
económico. Este festival foi uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Robótica, organizado pela Escola de Ciências e 
Tecnologia da UTAD.

Vila Real foi capital da robótica durante 
cinco dias

Texto: Salomé Ferreira
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A banda que é conhecida 
por êxitos como a “Minha ca-
sinha” vai marcar presença no 
dia 25 de abril na Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Dou-

ro (UTAD), com o objetivo de 
plantarem uma ginjeira-do-ma-
to, oferecida pelo Governo dos 
Açores. Esta árvore pertence à 
espécie Prunus azorica, um dos 

mais raros endemismos aço-
rianos. A iniciativa integrada 
nas comemorações do dia da 
Liberdade do Município de 
Vila Real, pretende não só que 
a banda apadrinhe o Jardim 
Botânico mas também que 
passe a integrar o roteiro das 
personalidades deste espaço. 

De acordo com comunica-
do enviado pela universidade, 
esta iniciativa vai ainda contri-
buir para o aumento da biodi-
versidade no jardim, ao mes-

mo tempo que contribui para 
estreitar os laços de cooperação 
entre a instituição e os Açores. 

Aquele que é já considerado 
“um dos maiores jardins botâni-

cos da Europa” alberga uma co-
leção de 2.250 espécies diferen-
tes provenientes da Península 
Ibérica, Norte de África e Euro-
pa Central. O Jardim Botânico 
da UTAD tem cerca de 140 hec-
tares e encontra-se constante-
mente a atualizar as suas placas 
de identificação com recurso a 
etiquetas visuais QRCode, com 
códigos visuais impressos que 
permitem aos utilizadores ter 
acesso a um conjunto alargado 
de informações acerca de cada 
espécie através do seu telemó-
vel. Até ao momento já existem 
cerca de 500 placas com infor-
mações deste tipo. À parte desta 
iniciativa, os Xutos e Pontapés 

vão também marcar presença 
no mesmo dia na Semana Aca-
démica da UTAD, que decorre 
entre 23 e 29 de abril. O evento 
tão esperado pelos estudantes 
vai contar ainda com nomes 
como Anselmo Ralph, Tara 

Perdida, Nel Monteiro, Den-
gaz, entre outros. A sessão sole-
ne comemorativa do 25 de abril 
de este ano está marcada para o 
pavilhão desportivo da Escola 
Morgado Mateus, com vista a 
fazer uma aproximação à comu-
nidade escolar. n

Xutos e Pontapés vão plantar 
“árvore da liberdade” na UTAD
Os Xutos e Pontapés vão plantar uma “árvore da liberdade” no Jardim Botânico da Universidade de Vila Real, numa iniciativa 
que pretende não só assinalar os 35 anos da banda mas também o dia da independência.

Texto: Salomé Ferreira

FOTO: DR



A Páscoa já não é o que era, 
mas mantém o essencial.

Já poucos se recordam do " 

enganchar " da " serração da ve-
lha " da " encomendação das al-
mas ", etc.

Agora a Via Sacra não é só 
com homens, enquanto as mu-
lheres ficavam em casa e acen-

diam lamparinas que colocavam 
nas janelas.  

A partir de Quinta-feira San-
ta as pessoas vestiam-se de luto, 
não se lavavam, não estendiam 
roupa, e muito menos se traba-
lhava na terra.   

Já não se ouvem 
as " matracas ", mas 
os sinos continuam 
em silêncio.

Este ano, man-
tendo ainda a tra-
dição da Via Sacra 
foram recordados 
os últimos momen-
tos da vida de Jesus 
Cristo.

Com o dinamis-
mo e empenhamen-
to do Padre Manuel 
João, que assumiu, 
ele próprio, com hu-
mildade, a persona-
gem de Jesus, a pa-
róquia de Pereiros 
viveu mais uma vez 
um momento alto 
de religiosidade, 
com a participação 
da população e al-
guns visitantes, que 
não se coibiam de 
salientar o realismo 
dos quadros que as-
sinalaram a " Ultima 
Ceia ", a entrega de 

Judas, a negação de Pedro ou o 
julgamento de Jesus por Pilatos. 
Mas foi porém, a subida para o 
Calvário e o encontro com Ma-
ria, que mais comoveram todos 
os que tiveram a oportunidade de 
estar presentes.

Anunciada a Ressurreição, 
começaram os preparativos para 
o Dia de Páscoa, que nos Pereiros 
foi desde tempos imemoriais, na 
segunda-feira, a seguir ao Do-
mingo de Páscoa.

Nesse dia, depois da missa, 
tem lugar a " Visita do Senhor 
Padre " aos seus paroquianos 
acompanhado do Sacristão com 
a Cruz, o Mordomo e os acólitos 
com a campainha e a "caldeirinha 
"para abençoar a casa e todos os 
presentes - familiares, amigos 
e vizinhos - perante uma mesa 
farta de iguarias onde não falta 
o " Folar ", e a " Bola de Carne " 
cozidos no Forno Comunitário, o 
Vinho Generoso ( Porto ), e a tra-
dicional laranja sobre o envelope 
que é recolhido pelo Mordomo. 

Dia Grande e de Festa para a 
Aldeia de Pereiros, em que todos 
se visitam e confraternizam.

A Páscoa já não é o que era, 
mas mantém o essencial e a tra-
dição. n

A. Silva Fernandes 

Pereiros - S. João da Pesqueira
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Opinião: São João da Pesqueira
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O que o fez abandonar a pro-
fissão de bancário e candidatar-se 
a presidente da câmara?

A experiência que eu trouxe da 
vertente bancária realmente tem-
-me ajudado muito para me adap-
tar. Penso que nestes anos conse-
guimos fazer algumas inovações, 
algumas alterações, deixar de 
certa forma um cunho nos-
so neste espaço. Respon-
dendo diretamente o que 
é que me levou, levou-me 
ao descoberto de uma 
coisa que eu não conhe-
cia e de que estou a gostar, 
a minha vocação é tentar aju-
dar as pessoas. 

Não fez aquele percurso 
h a -

bitual que os políticos normal-
mente fazem até se candidatarem 
a um concelho?

Absolutamente nada. Nasci 
aqui, infelizmente tive de sair por-
que na altura não havia escolas em 
São João da Pesqueira. Tirando 
esse lapso do tempo estive sempre 
aqui. 

Penso que as pessoas confia-
r a m 

e pensaram que eu seria a pessoa 
indicada para dar continuidade ao 
que estava aqui implementado no 
concelho. Não quero dizer que fui 
um seguidor convicto de todas as 
ideias mas dentro do seguimento 
da boa politica que se tinha em São 
João da Pesqueira, penso que tenho 
conseguido manter. Pelo menos es-
tou convicto que a confiança que 
depositaram em mim se mantém.

Pretende recandidatar-se ao 
cargo nas próximas eleições 
autárquicas em 2017?

Essa é uma resposta que se 
eu fosse o bicho politico que as 

pessoas estão habituadas a ver, 
dizia-lhe já que sim, como é ób-

vio. Mas como eu nunca tive esse 
bichinho interno da política e ain-
da estamos a dois anos e meio das 
próximas eleições ainda nada está 
definido. Neste momento não é 

isso que me preocupa, o que me 
preocupa é conse-

g u i r 

resolver não digo todos, mas prin-
cipalmente os problemas que vão 
aparecendo no dia-a-dia.

Mas aquilo a que se propôs ao 
eleitorado necessita de mais um 
mandato para cumprir ou as suas 
propostas são realizáveis daqui a 
dois anos? 

Eu penso que nós temos que 
definir orientações mas nunca nos 
devemos preocupar se são daqui 
a um ou dois anos. Ao lançarmos 
projetos nunca nos devemos in-
quietar se esse objetivo vai ser rea-
lizado por nós. Na minha opinião 
o que interessa é melhorar a forma 
de viver aqui no concelho. 

Quais são os principais pro-
blemas que São João da Pesqueira 
vive neste momento?

Neste momento temos vários 
problemas, mas com certeza que 
nesta viagem que fizeram até aqui 
aperceberam-se de como são as 
acessibilidades. A Pesqueira pa-
dece desse problema. Infelizmen-
te o novo quadro comunitário 
em termos de acessibilidades não 
contempla quase nenhuma verba. 
Não queremos aqui autoestradas, 
queremos realmente alguma es-
trada digna desse nome, que po-
deria de certa forma desenvolver 
o território quer economicamente 
quer através do Turismo. Depois 
temos outro dos problemas a que 
a autarquia está muito atenta que 
é o problema da idade das pes-
soas. Há poucos investimentos 
para além da agricultura, somos 
uma região agrícola e esta ati-
vidade abrange praticamente o 
território todo. Mais uma vez, 
as acessibilidades dificultam o 
investimento da parte das em-
presas. Tudo isto faz com que a 
empregabilidade diminua, os jo-
vens tentam sair e continuamos 
a ter aqui os mas idosos. 

Já procederam a alguma 

medida para fixar a população jo-
vem no município?

Nós temos um gabinete de 
empreendedorismo que está com 
bastante atividade, conseguimos 
arranjar forma de, através de outras 
instituições incentivar as pessoas a 
construir outras alternativas de 
emprego opcionais à própria vinha, 
como queijarias e outros produtos 
da região. A Câmara dá incenti-
vos, alguns a fundo perdido, para 
que as pessoas possam e queiram 
dinamizar o seu próprio emprego 
e a sua própria empresa.Temos já 
bastantes investimentos que foram 
feitos e outros que estão em estudo. 
Neste momento penso que estão 
efetivados cerca de dez e em estu-
do, penso que são quinze, portanto 
podemos falar de um investimento 
de mais de meio milhão de euros.

Em termos de saúde a popu-
lação está bem servida em S. João 
da Pesqueira?

Aqui no interior, penso que 
não é só em São João da Pesqueira, 
tudo está mal em termos de saúde. 
Neste momento mais do que falta 
de uma unidade de saúde, o que 
mais me preocupa é a idade que 
os médicos que estão na Pesqueira 
têm. Provavelmente se forem para 
a reforma, não teremos ninguém 
para os substituir. Outra situação 
que  lamentamos é que às vezes 
andamos com os doentes às voltas, 
uns vão para Moimenta da Beira, 
outros para Lamego ou Vila Real, é 
impensável. Por vezes não faz sen-
tido andar para trás e para a frente 
com um doente que está mais perto 
de um determinado hospital. 

Preocupa-o a saúde na Pes-
queira?

Se me perguntasse se queria 
melhor eu queria, como é óbvio, 
mas não é a preocupação emergen-
te. Neste momento posso dizer que 
mesmo não perdendo completa-
mente o tribunal, que como disse é 

“A minha vocação é tentar ajudar as pessoas”
No ano de 2009, José Fontão Tulha deixou a sua carreira como bancário e iniciou funções como Presidente da Câmara de São João da Pesqueira. Cinco anos e meio depois de se encontrar à frente da autarquia, confessou, em conversa com o Viva Douro, que um dos seus maiores 
sonhos como autarca “era perceber que esta região passava a ter melhores acessos”. 

Texto: Salomé Ferreira
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“A minha vocação é tentar ajudar as pessoas”
No ano de 2009, José Fontão Tulha deixou a sua carreira como bancário e iniciou funções como Presidente da Câmara de São João da Pesqueira. Cinco anos e meio depois de se encontrar à frente da autarquia, confessou, em conversa com o Viva Douro, que um dos seus maiores 
sonhos como autarca “era perceber que esta região passava a ter melhores acessos”. 
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uma secção de proximidade, penso 
que o tribunal faz mais falta. Isto 
preocupa-me não porque a saúde 
não é prioritária, mas porque em 
termos de acesso a algo está mais 
deficitário o acesso à justiça do que 
o acesso à saúde.

 

Como é que a autarquia tem 
enfrentado a crise económica que 
o país atravessa? Que reajusta-
mentos foram realizados?

A nossa preocupação é fazer-
mos trabalhos onde possamos ser 
enquadrados nos programas ope-

racionais que têm aparecido com as 
ajudas europeias. Existem algumas 
obras que tivemos de perceber se 
são ou não prioritárias e a partir daí 
tentar reajustar. Uma das apostas 
que temos de fazer é na agricultura, 
os nossos agricultores precisam de 
bons acessos às propriedades.

De que forma é que o muni-
cípio promove o turismo? O que 
pode São João da Pesqueira ofere-
cer aos seus visitantes?

Temos as paisagens do Douro, 
com as Amendoeiras em flor desde 
a primavera até ao início do outo-
no, depois, as vinhas começam a ter 
aqueles coloridos extraordinários. 

Acabámos também de inaugu-
rar a 14 de dezembro dois espaços 
que achamos que vêm promover o 
turismo na Pesqueira, um que é o 
Museu do Vinho, um investimento 
que foi até este momento talvez o 
grande investimento que a Câmara 
Municipal fez. E em conjunto com 
o Turismo Porto e Norte temos a 
loja interativa de Turismo, estamos 
numa rede de lojas que vem neste 
momento desde Santiago de Com-
postela e abrange quase a região do 
norte toda. De qualquer lado os 
turistas conseguem perceber que a 
Pesqueira também existe num ter-
ritório que para mim é um territó-
rio espetacular. 

O turismo não é, no entanto, 
um dos principais motores eco-
nómicos do concelho?

Temos algumas unidades de 
turismo que não digo que estão 
florescentes mas têm uma certa 
dinâmica e estão-se a adaptar à 
realidade que nós temos. A partir 
de fevereiro há muitos turistas que 
passam por aqui e com estes novos 
equipamentos que inaugurámos 
percebemos que vai aumentar mais 
a procura de território. Se me disser 
que é a principal forma de riqueza 
não é, mas já está a dar grandes pas-
sos para que haja investimento em 

torno do Turismo. 
O principal motor económico 

é a agricultura, os vinhos, o cha-
mado vinho do Porto, depois os 
vinhos DOC, de mesa, que cada 
vez mais se estão a implementar no 
mercado quer nacional quer inter-
nacional. A amendoeira sendo um 
produto endógeno em relação ao 
fruto, também é uma mais-valia na 
altura da floração. Temos também 
o azeite, que estamos a tentar que 
seja um produto DOP, é um azeite 
de excecional qualidade, produzido 
ainda de forma quase artesanal, já 
com empresas que se dedicam a 
engarrafar e a exportar azeite. São 
João da Pesqueira tem o Douro 
mas também tem a parte mais ser-
rana em que predomina a cultura 
da maça. Há bastantes agricultores 
que têm uma média grande de to-
nelagem deste produto para venda. 
Temos bastantes produtos na agri-
cultora mas o vinho é a cereja no 
topo do bolo.

Em termos de oposição, é uma 
força que ajuda ou bloqueia em 
termos de realização de tarefas? 
Como funciona esta correlação de 
poderes?

É uma resposta complicada 
porque eu podia-lhe dizer que sim 
ou que não, mas eu acho que essa 
resposta devia ser dada pela pró-
pria população, porque eles é que 
têm que perceber. Eu penso que 
cada um faz o seu trabalho e as pes-
soas é que vão perceber se o nosso 
trabalho ou o trabalho deles está a 
ser bem feito. 

Consegue fazer um balanço 
destes quase dois anos de manda-
to?

Fiz muito pouco porque gosta-
va de fazer muito mais. O meu so-
nho como autarca era perceber que 
esta região passava a ter melhores 
acessos, conseguir que essa ligação 
fosse uma realidade. Se eu saísse 
daqui pelo menos com o projeto 

lançado para mim já era uma vitó-
ria, seria bem empregue a vontade 
que eu tenho que isso acontecesse. 

Prioridades a curto prazo?
Neste momento temos alguns 

projetos que só vamos poder con-
cretizar através das ajudas exter-
nas que possamos arranjar. Estar a 
criar expectativas e depois não se 
conseguir, lá está eu não consigo 
vender só para vender a imagem, 
nós queremos devagar, tentar che-
gar aos objetivos. A informação 
que temos é que tudo o que está 
no Norte 20-20 é para empresas, 
para a internacionalização das 
próprias empresas, portanto nes-
te momento ainda não temos luz 
ao fundo do túnel para perceber 
onde vamos avançar no imedia-
to. Podemos levantar um pouco o 
lençol, uma das coisas é que uma 
grande parte das verbas que vêm 
para o Norte é para o Douro e nós 
temos uma área bastante grande 
de margem do Douro e queremos 
aproveitar alguns destes espaços 
para lazer. 

Neste momento está de cons-
ciência tranquila em relação aqui-
lo que prometeu às pessoas e que 
cumpriu até hoje?

Sim, porque como disse eu 
nunca fui pessoa de prometer e as 
pessoas sabem que se eu disser que 
faço é para fazer, eu não prometo. A 
minha forma de estar é essa. Nunca 
prometer sem ter a certeza de que o 
vou conseguir.

Para finalizar, uma mensagem 
à população.

A mensagem para a população 
é que façam uma análise crítica e 
correta de tudo o que se tem feito 
e que percebam que pelo menos da 
nossa parte tudo se tem feito para 
que o concelho se desenvolva em 
todas as áreas. Não me peçam que 
eu seja perfeito porque isso nin-
guém consegue. n

FOTO: SF
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Como nasceu o projeto dos Ade-
ga 13?

Fakke MC- A Adega 13 nas-
ceu após outra banda que já exis-
tia, com outros membros. Mas 
antes de nos juntarmos como 
banda já eramos amigos, já tínha-
mos coisas em comum, depois, foi 
o nosso amor pela música, todos 
partilhávamos o amor pelo Hip 
Hop, juntámos o útil ao agradá-
vel.

Porquê o nome Adega 13?
Fakke MC - O nome surgiu a 

partir de locais que frequentáva-
mos, Adega era um sítio onde cos-
tumávamos passar muito tempo 
juntos, e o 13 era o número da por-
ta onde o pessoal se concentrava.

 Já tinham alguma formação 
ou experiência musical antes de 
se juntarem?

Trigo – Eu já toquei saxofone 
quando era miúdo. Mas forma-
ção musical mesmo não tivemos. 
O que aconteceu foi que cada 

um de nós já participava noutros 
projetos, fomos participando nos 
álbuns uns dos outros e esta for-
mação atual da banda surgiu um 
pouco daí.

Fakke MC -  A formação ini-
cial da banda não era esta, já tive-
mos outros membros, chegamos 
a ser cinco mas fomos limando 
todas as arestas até que chegámos 
a esta formação que é a que quere-
mos manter 

Quantos trabalhos já foram lan-
çados pelos Adega 13?

Fakke MC - Como Adega 13 já 
lançámos dois CDS, um em 2003 
e um mais recentemente em 2014. 
Depois também temos realizado 
alguns trabalhos a solo. Pelo meio 
tivemos o meu em 2005 e o do Tre-
ck em 2006. 

Qual foi o tema que mais marcou 
a vossa carreira até agora?

Trigo- A música que toda a 
gente mais conhece é a “Galderi-
ce”, é um trabalho pelo qual nos 
identificamos pelo facto de relatar 
um pouco do que foi a nossa ado-
lescência. Esta acabou por ser a 
música que escolhemos para o vi-

deoclip precisamente por ser uma 
música com que os três nos identi-
ficávamos. Eu na altura era DJ, não 
cantava, e depois escolhemos uma 
música em que eu também apare-
cesse a cantar para a gravação. Este 
foi o primeiro videoclip dos Adega 
13 a ser lançado no Youtube e pen-
so que é a música que efetivamente 
nos lançou, porque é a que o pú-
blico mais conhece. Notamos que 
há muita gente que nos aborda por 
causa desta música. 

Sentem que são muito conheci-
dos fora desta zona?

Fakke MC - Se formos a falar 
das pessoas que ouvem regular-
mente Hip Hop português conhe-
cem, de certeza que já nos ouvi-
ram. Já tocámos em vários sítios, 
já fizemos as Fnacs todas desde o 
Porto a Albufeira, não quer dizer 
que vamos na rua e sejamos co-
nhecidos, não estamos nesse nível 
nem queremos estar, mas quem 
conhece Hip Hop de norte a sul do 
país, pelo menos um som já ouviu 
nosso.

Como é que surgem as letras das 
músicas? Quem as escreve? O 

que é que vos inspira?
Fakke MC - Cada um escreve 

a sua parte. O que nos inspira mais 
é a atualidade, tentamo-nos focar 
bastante na situação política e fi-
nanceira do país. Usamos muito a 
ironia ao mesmo tempo que pre-
tendemos passar uma mensagem 
para quem nos ouve.

Treck – Seja uma música mais 
de recordação de tempos antigos, 
experiências nossas, crítica social 
ou intervenção, passa sempre pela 
conjuntura em que estamos envol-
vidos. 

Têm outras atividades para além 
da banda?

Trigo - Sim, todos nós. To-
dos temos um emprego que não 
tem nada a ver com o mundo da 
música. Infelizmente não dá para 
viver da música em Portugal. Nós 
continuamos a fazê-la porque gos-
tamos disto, continuamos a gastar 
dinheiro na música e não a ganhar 
dinheiro na música.

Fakke MC - Se pudéssemos fa-
zer isto a tempo inteiro era o ideal 
para nós, porque é o que gostamos 
de fazer, mas para sobreviver te-
mos de ter o nosso trabalho. 

O que é que o público pode 
esperar da vossa atuação no Dou-
ro Sounds? Têm alguma surpresa 
preparada?

Trigo- Vai haver novidades, as 
pessoas que forem assistir um con-
certo vão saber quais, não podem 
ser divulgadas para já. 

Treck- Os que já nos conhe-
cem já sabem aquilo com que 
podem contar, para as pessoas 
que ainda não conhecem a banda 
aconselhamos que vão ao festival, 
vão conhecer a nossa música vai 
ser feito num sítio espetacular, di-
namizar uma região que merece 
muito e vai valer a pena. 

O que têm preparado para 2015? 
Estão a trabalhar em novos pro-
jetos?

Trigo- Estamos a preparar um 
álbum novo para sair em 2016, vai 
ser um álbum na linha daquilo que 
temos feito, não vamos fugir aqui-
lo que somos. Vamos continuar 
com a mesma base em termos de 
mensagem. Mas nós também esta-
mos todos mais maduros, a escrita 
também amadurece mas basica-
mente a mensagem vai ser Adega 
13.

Fakke MC - Uma das coisas 
que vamos tentar abranger são os 
cinco continentes, em termos de 
instrumental. 

Trigo - Temos três linhas, 
que também podem encontrar 
no álbum Reserva Especial, te-
mos músicas mais introspectivas, 
que fazem mais as pessoas pensar 
no seu equilíbrio diário, temos 
a vertente que chamamos rap 
“tasqueiro”, que é instrumentais 
cómicos com mensagens iróni-
cas. Temos ainda a parte de bits 
mais agressivos e mais fortes que 
é mais de intervenção social, de 
falar do que está mal na política. 
O rap nasceu assim e nós vamos 
continuar a fazer rap assim, va-
mos sempre continuar a ter uma 
vertente de crítica ao sistema. 
Nós queremos sempre dizer o 
que pensamos. n

“O que nos juntou foi o nosso amor pela música”
Depois de quase doze anos enquanto banda e de terem já partilhado palco com artistas como Mind da Gap, Dealema e Mundo Se-
creto, os Adega 13 vão atuar no festival Douro Sounds, que se realiza em São João da Pesqueira nos dias 26 e 27 de Junho. O cartaz 
conta ainda com nomes como DJ Ride, Dealema e Deau. O VivaDouro esteve à conversa com a banda, que tem alguns membros 
com raízes em São João da Pesqueira. 
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Neste momento o município 
encontra-se a aguardar carta da 
Unesco a confirmar que o processo 
se encontra completo, a fase seguin-
te passará pela avaliação da candi-
datura pelo órgão competente. “Só 
depois de ser conhecida a avaliação 
deste órgão poderá ser feita uma 
previsão aproximada do resultado 
deste processo, que esperamos seja 
positivo”, explica Eugénia Almeida, 
Vereadora da Câmara Municipal de 
Vila Real.

Manuel Martins, com 83 anos, 
é neste momento o mais velho dos 
quatro oleiros existentes em Bisa-
lhães. Tendo começado este ofício 
desde pequeno, o artesão, recorda 
ainda os tempos de antigamente 
quando iniciou a atividade, “Éra-
mos cerca de 30 naquela altura”, 
conta Manuel Martins, acrescen-
tando que naquela época as vendas 
eram mais fortes.

O artesão aprendeu a arte de 
moldar o barro com o pai e pre-
tende manter-se em atividade até 
“ter forças”, conta ao VivaDouro, 
acrescentando que seguiu “a sua 
vocação”, quando escolheu seguir 
esta profissão. Desempenhou ain-
da funções na Junta Autónoma das 
Estradas, no entanto não se sentia 
realizado e voltou à atividade de 
oleiro.

Querubim Queirós, outro dos 
artesãos ainda em atividade, se-
guiu praticamente as mesmas pi-
sadas que Manuel Martins. Come-
çou a confecionar o barro quando 
ainda era criança, também por 
influência do pai. Após 40 anos de 
ter iniciado o seu percurso como 
artesão, ainda se dedica à venda 
destas peças. O oleiro conta que 
costumava vendê-las junto à es-
trada do marão, onde admite que 
tinha mais clientes.

Ao contrário de Manuel Mar-
tins e Querubim Queirós, Cesário 
Rocha Martins não se dedicou por 
inteiro a esta atividade. Associou 
o seu emprego na Guarda Nacio-

O que resta da arte do Barro preto de Bisalhães
Depois de ter entrado para o Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial (INPCI), em março, a confeção do Barro Preto de Bisalhães encontra-se agora em processo de candidatura à Lista do Património Cultural Imaterial da Unesco. Essencialmente com o 
objetivo de preservar e salvar esta arte.
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 Cesário Martins, 79 anos, antigo GNR que sempre se dedicou à olaria

 Manuel Martins, com 83 anos, é o mais velho dos quatro oleiros em atividade



O que resta da arte do Barro preto de Bisalhães
Depois de ter entrado para o Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial (INPCI), em março, a confeção do Barro Preto de Bisalhães encontra-se agora em processo de candidatura à Lista do Património Cultural Imaterial da Unesco. Essencialmente com o 
objetivo de preservar e salvar esta arte.

nal Republicana ao gosto que tem 
pelo Barro preto de Bisalhães e 
agora que se reformou investe 
todo o seu tempo nesta arte. 

Apesar de terem seguido ca-
minhos divergentes, todos os olei-
ros têm algo em comum, o receio 
de que a arte não sobreviva, dado 
que neste momento existem pou-
cos artesãos em Bisalhães. Na opi-

nião de Manuel Martins a arte tem 
“tendência a morrer”, Querubim 
Queirós afirma ainda que nin-
guém quer trabalhar o barro preto 
por ser muito trabalhoso e “sujo”. 

Cesário Martins, por outro 
lado, mostrou a sua positivida-
de e paixão pela arte, ao admitir 
ter fé de que a candidatura para 
património cultural imaterial da 

UNESCO, seja aceite. Com isso, o 
artesão tem esperança que o Barro 
de Bisalhães tenha uma nova vi-
sibilidade não só no distrito mas 
também no país. 

Numa calendarização que se 
inicia em 2016 e se estende até 
2020, a Câmara Municipal de 
Vila Real propõe a realização de 
um plano de salvaguarda para 
evitar a extinção do Barro Preto 
de Bisalhães, dividido em várias 
categorias: apoio aos praticantes, 
educação e formação, valorização 
económica e valorização patrimo-
nial e científica. O orçamento total 
previsto para a sua realização é de 
368 mil euros. 

Entre as medidas contempla-
das no plano para a educação e 
formação, o executivo propõe a 
realização de cursos de formação 
profissional de novos artesãos, 
bem como uma proposta de in-
clusão no projeto educativo das 
escolas de temáticas relacionadas 
com a olaria de Bisalhães. Estas 
medidas vão de encontro ao que 
Manuel Martins considera ser 
essencial para que esta arte não 
desapareça. O artesão considera 
importante uma aprendizagem 
permanente, desde cedo nas es-
colas, para incutir nas crianças “o 
gosto pela arte”. 

Um dos principais objetivos 
do município passa “pela dignifi-
cação das condições de trabalho 
dos oleiros atuais”, declara a verea-

dora, para isso, estão previstas ser 
realizadas medidas como a requa-
lificação do espaço urbano onde 
se localizam os postos de venda 
atuais bem como o apoio aos olei-
ros no transporte do barro. 

Este último ponto verifica-se 
como essencial, visto que para os 
três oleiros a falta de facilidade 
em adquirir o barro no concelho 
constitui-se neste momento como 
um dos principais entraves na prá-
tica desta atividade.   

O plano realizado pela autar-
quia passa ainda pela revisão das 
estruturas associadas à confeção 
da loiça preta, como as oficinas e 
os fornos dos oleiros. Medida que 
Querubim Queirós aponta como 
necessária para a continuação da 
prática desta atividade. 

Na lista de medidas de valo-
rização patrimonial e científica 
do Barro Preto de Bisalhães, para 

além da candidatura a património 
Cultural Imaterial da Unesco, es-
tão previstas ainda medidas como 
a realização de novas exposições 
destinadas à divulgação e sensibi-
lização pública da arte, promoção 
de um seminário sobre a produção 
de louça preta na Península Ibéri-
ca e a reformulação do website já 
existente acerca da olaria de Bisa-
lhães. 

De acordo com Eugénia Al-
meida, a análise da documentação 
existente acerca do Barro Preto 
permite aferir que já existe pro-
dução desta louça desde o século 
XVI, em algumas localidades de 
Vila Real. A vereadora acrescenta 
ainda que a confeção através de 
processos tradicionais mantidos 
têm permanecido sem alterações 
e “profundamente enraizados na 
comunidade local”. n
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 Querubim Queirós da Rocha, 73 anos, vende as suas peças na Avenida da Noruega
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Porque se decidiu candidatar a 
Presidente da Câmara Municipal 
do Peso da Régua?

Acreditei que podia contribuir 
para o desenvolvimento do conce-
lho e para a melhoria da qualidade 
de vida das nossas gentes. A essa 
vontade juntou-se muito trabalho 
e muita perseverança. A confiança 
dos Reguenses no meu trabalho e 
no da equipa que me acompanha 
tem sido fundamental para alcan-
çar as metas a que nos propuse-
mos. 

É o presidente do concelho desde 
2005 e cumpre o terceiro manda-
to. Que balanço faz de todos estes 
anos de liderança? 

Um balanço muito positivo. O 
investimento efectuado nas redes 
de abastecimento de água e sanea-
mento básico, na requalificação 
urbana, na rede de equipamentos 
escolares, desportivos e culturais, 
assim como na organização e re-
qualificação da rede viária, prepa-
rou o concelho para um novo pa-
radigma e para novos desafios, que 
permitirão afirmar Peso da Régua 

como um concelho cada vez mais 
competitivo, com mais e melhor 
qualidade de vida. 

Quais as maiores dificuldades 
que já encontrou no exercício do 
seu cargo? 

A diminuição dos recursos 
financeiros das Autarquias, bem 
como o enfraquecimento da au-
tonomia do poder local. A juntar 
a tudo isto, a forma como o Poder 
Local é olhado pelo Poder Central, 
o que nos retira a legitimidade al-
cançada em processo democrático 
de eleições livres.

Diante destas fortes condicio-
nantes, o Município do Peso da 
Régua empenhou-se no aprovei-
tamento máximo do Quadro Co-
munitário anterior, uma estratégia 
que trouxe resultados traduzidos 
numa grande mudança, num de-
senvolvimento efetivo para Peso 
da Régua. 

 Na sua opinião, qual a maior 
conquista que conseguiu sendo 
o Presidente da Câmara Munici-
pal?

A estratégia de trabalho desta 
equipa é transversal, cumprin-
do inúmeros objetivos em várias 
áreas. Esse trabalho convergiu 

para a melhoria da qualidade de 
vida da população.

Os reguenses têm orgulho na 
sua terra. Será sempre possível fa-
zer mais pelas pessoas, sobretudo 
quando existe responsabilidade 
acrescida, como é o nosso caso, 
mas Peso da Régua é, atualmente, 
um concelho com mais qualidade 
de vida, onde as pessoas são feli-
zes. Essas são conquistas funda-
mentais.

Recentemente têm sido realiza-
das no concelho diversas obras, 
como a requalificação da mar-
gem direita do rio, junto ao cais 
da junqueira ou a requalificação 
do campo de jogos Dr. Rui Ma-
chado. Em que medida estes pro-
jetos serão uma mais-valia para a 
população? 

A requalificação da margem 
direita do rio Douro permitirá a 
requalificação e a dinamização de 
uma área que estava em mau es-
tado de conservação, promoven-
do a valorização paisagística de 
um espaço da cidade com elevada 
afluência turística. Por sua vez, a 
intervenção que está a ser leva-
da a cabo no campo de jogos Dr. 
Rui Machado, reforçará a rede de 
equipamentos desportivos do con-

celho, garantindo melhores condi-
ções para a formação de atletas e 
para a prática desportiva. 

O turismo é um setor vital para 
o município e sobretudo para a 
região. De que maneira investem 
na dinamização desta atividade? 

O que o concelho do Peso da Ré-
gua pode oferecer a quem os vi-
sita?

A cidade do Peso da Régua é 
o pórtico de entrada na Região 
do Douro, assumindo a missão 
da promoção dos vinhos, desde a 
criação do entreposto da Agricul-
tura dos Vinhos do Alto Douro, 
pelo Marquês de Pombal. Temos 
dois elementos essenciais, como 
o grande embaixador do Douro 
e de Portugal no Mundo, bem 
como uma gastronomia de refe-
rência. 

Peso da Régua preparou-se 
para receber todos os que nos 
queiram visitar, dotando a cidade 
de condições de excelência para 
que tal aconteça. Associado a tudo 
isto, temos nas pessoas a maior ri-
queza deste território. 

Como funcionará a loja interati-
va de turismo do concelho? Em 
que aspeto (s) marcará a imagem 
do Peso da Régua e será útil à po-
pulação/turistas? Para quando a 
inauguração?

A inauguração da Loja Inte-
rativa de Turismo não tem ainda 

“Temos nas pessoas a maior riqueza deste território”
Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua há nove anos, Nuno Gonçalves contou ao VivaDouro como tem sido a vida na autarquia e as expectativas que tem para o concelho num futuro próximo.
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“Temos nas pessoas a maior riqueza deste território”
Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua há nove anos, Nuno Gonçalves contou ao VivaDouro como tem sido a vida na autarquia e as expectativas que tem para o concelho num futuro próximo.

data definida.
A Loja fará parte de uma rede 

integrada e multiregional de Lo-
jas Interativas de Turismo, que 
garante a interligação turística do 
território da NUTS II Norte. Além 
de divulgar na rede Porto e Norte 
os produtos e serviços reguenses, 
permitirá um apoio ao visitante/
turista mais assertivo e alargado, 
como forma de melhorar a sua 
experiência e potenciar o seu re-
gresso. 

No último mês iniciaram-se as 
viagens aéreas de helicóptero 
como meio de potencializar esta 
parte do Douro e atrair mais tu-
ristas. O que espera deste novo 
projeto?

Reconheço neste projeto um 

contributo importante para a di-
versificação da oferta turística, sob 
o ponto de vista de valorização e 
densificação do produto turístico 

Douro. Este projeto é uma opor-
tunidade importante para que 
Peso da Régua e o Douro ganhem 
maior visibilidade enquanto des-
tinos turísticos de preferência em 
Portugal. 

Com a crise a agravar-se a cada 
dia que passa, como é que a au-
tarquia se tem preparado para a 
enfrentar? Houve redução nos 
gastos? Em que medida isso afe-
tou os serviços prestados à popu-
lação?

Mantivemos uma atitude 
proactiva na captação de recursos 
financeiros, no âmbito do quadro 
comunitário, com vista à consoli-
dação da estratégia de desenvolvi-
mento do concelho. Garantimos a 
mesma determinação e dinâmica 

no sentido de minimizar o mais 
possível este impacto junto dos 
reguenses, trabalhando no senti-
do de recriar condições para um 

concelho cada vez mais apelativo, 
atrativo e competitivo para o fu-
turo.

Numa perspetiva de política na-
cional, qual das políticas acha a 
mais eficaz e oportuna neste mo-
mento? Que medidas impunha 
no país se o pudesse governar?

Considerando a situação de 
crise económica e social que con-
duziu ao resgate do País, a polí-
tica social deve estar no centro 
das políticas a adotar, por forma 
a minimizar os efeitos da crise 
na sociedade portuguesa. Exis-
tem sinais positivos em resultado 
do grande sacrifício partilhado, 
os quais deverão ser ampliados. 
Numa perspetiva de futuro e 
considerando as oportunidades 
criadas pelo Quadro Comunitá-
rio 2014|2020, julgo que deverão 
existir critérios mais assertivos na 
condução do mesmo, por forma 
a promover um crescimento sus-
tentado do País, com diminuição 
das assimetrias regionais, dinami-
zação da economia, mais oportu-
nidades, sobretudo, de emprego 
para os portugueses, de modo a 
que as famílias possam readquirir 
o equilíbrio necessário à sua so-
brevivência.  

O que pretende fazer quando dei-
xar de ser o Presidente da Câma-
ra Municipal do Peso da Régua?

Pretendo voltar a desempe-

nhar as funções que tinha antes 
de ser eleito, na área de engenha-
ria civil e arquitetura. Permita-me 
sublinhar que encaro a minha 
passagem pela política como o 
desempenho de uma missão em 
função de Peso da Régua e do 
Douro, a qual tenho cumprido 
com dedicação a esta que também 
é a minha terra. 

Acha que é um benefício para a 
CIM Douro, um jornal que relata 
acontecimentos ligados entre as 
diversas regiões?

Sem dúvida. Faço votos de que 
o Jornal VivaDouro se assuma 
como um elemento estruturante e 
seja encarado como um benefício 
credível por todos os Municípios 
que integram a CIM Douro, con-
tribuindo para a coesão e para a 
sustentabilidade territorial.

Para terminar, quer deixar uma 

mensagem aos Durienses?
Julgo que continua a fazer sen-

tido falar de esperança, de vontade 
para trabalhar e de perseveran-
ça. As mulheres e os homens do 
Douro são reconhecidos pela sua 
coragem e julgo ser esta a atitude 
com que devemos encarar o fu-
turo, acompanhada pela atenção 
necessária às oportunidades que 
possam surgir para que possamos 
progredir como território e como 
povo. 

O Douro deve ser um espaço 
de integração política, económi-
ca e social, com capacidade para 
a criação de estruturas que sus-
tentem o progresso regional. É na 
união que reside a força e, por isso, 
quanto mais a Região se mantiver 
unida, mais facilmente consegui-
remos introduzir maior competi-
tividade no Douro, levando-nos a 
ocupar o lugar que por direito nos 
pertence. n
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 Ecopista do Peso da Régua  Nova loja de turismo do Peso da Régua

 Ponte pedestre
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A duração das viagens aéreas 
varia entre os 20, 30 e 45 minutos, 
com preços desde os 290 até aos 
525 euros. Os voos são realizados 
todas as quartas e quintas-feiras, 
a partir do cais de Cambres, con-

celho de Lamego, visto que nos 
restantes dias a aeronave irá estar 
de serviço no Porto. O helicópte-
ro tem capacidade para três pas-
sageiros e prevê-se que faça no 
mínimo cinco voos por dia. 

Rui Saraiva, diretor de negó-
cios sightseeing da DouroAzul, 
esclareceu ainda que os voos es-
tão disponíveis tanto para os pas-
sageiros dos navios hotel da em-
presa, como também para outros 
turistas que estejam na região, de 
visita a quintas ou hóspedes em 
unidades hoteleiras. Para além 
dos pacotes já existentes, é ainda 
possível realizarem-se percursos 
à medida dos clientes.

O comandante e piloto do he-
licóptero, Carlos Figueiredo, vai 
ter também o papel de guia turís-
tico, mostrando aos turistas o que 
de mais bonito existe na região.

Segundo o Presidente da 
Câmara Municipal de Peso da 
Régua, “este novo projeto é um 
contributo importante para a di-

versificação da oferta turística, 
sob o ponto de vista de valori-
zação e densificação do produ-
to turístico Douro”. O autarca 
acrescenta ainda que esta será 
uma oportunidade que irá desen-

volver e diversificar a base eco-
nómica no território e fará com 
que “Peso da Régua e o Douro 
ganhem maior visibilidade en-
quanto destinos turísticos de pre-
ferência em Portugal”. n

Já é possível viajar de helicóptero no concelho
O Grupo DouroAzul lançou no passado mês de Março, no Peso da Régua, um serviço de passeios de helicóptero pela região, que 
estará disponível até ao final do mês de outubro. Esta atividade, já existente no Porto, tem como objetivo mostrar aos turistas a 
outra perspetiva do rio Douro.
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Juntamente com dez reclusos, Fernan-
do Branco Marado, criou uma peça de 
teatro baseando-se num conto tradicional, 
com o intuito de esta ser apresentada e de 
mostrar aos cidadãos que todas as pessoas 
são capazes de construir algo concreto, 
basta força de vontade.

A apresentação do projeto foi realizada 
no Estabelecimento Prisional Regional de 
Lamego, que colaborou com esta iniciativa 
inédita. A vereadora da cultura da Câmara 
Municipal Andrea Santiago, o presidente 
do Estabelecimento Prisional Regional, 

Miguel Alves e o diretor da Biblioteca de 
Lamego, Vítor Rebelo, foram algumas das 
figuras de relevo presentes.

Fernando Branco Marado confessou 
ainda que: “Estar com reclusos, escrever 
uma peça de teatro e levá-los a representar 
a peça no Teatro Ribeiro Conceição jun-
tamente com as personalidades locais, era 
um desejo de há muitos anos”. 

Ao que conseguimos apurar junto do 
escritor, este foi o tema escolhido por ser 
algo positivo para a sociedade, pois obri-
ga-nos a abrir a mentalidade para algo 
novo. A peça de teatro ainda não conse-
guiu ser exibida devido a alguns contra-
tempos, contudo, “será realizada o mais 
brevemente possível”, afirmou o autor. n

No início do mês, o secretário 
de Estado do Desporto e Juventu-
de, Emídio Guerreiro, juntamen-
te com o Presidente da Câmara 
de Lamego, Francisco Lopes, vi-
sitaram as obras, acompanhados 
de dirigentes de associações lo-
cais, assistindo à recuperação de 
uma das maiores infraestruturas 
da cidade que estará completa-
mente restaurada até ao final de 
setembro. A obra só é possível 
graças à conclusão da transferên-
cia da gestão e utilização das ins-
talações que passou do Instituto 

Português do Desporto e Juven-
tude para a Câmara Municipal de 
Lamego. Segundo o Presidente, 
o município está a fazer as obras 
“com o dinheiro possível”, tendo 
a autarquia candidatado o projeto 
à obtenção de 85% de fundos co-
munitários, tendo a requalifica-
ção sido adjudicada por 2.812.63 
euros (com IVA), ao consórcio 
FLOPONOR/MAPEC.

O Complexo Desportivo 
abrange uma vasta área de des-
portos, quer interiores como 
ao ar livre em domínios como a 

competição, a recriação ou ape-
nas o lazer e entretenimento. As 
obras incluem o edifício princi-
pal de alojamento do Centro de 
Estágio, o pavilhão coberto e o 
estádio de futebol dos Remédios, 
que terá novas condições para os 
jogadores, como novos balneá-
rios, bancadas, casas de banho 
públicas, bar, luzes exteriores e 
uma capacidade para 200 pes-
soas. Nesta obra estão também 
incluídos dois novos campos de 
ténis e a restauração do circuito 
de minigolfe. n

Complexo Desportivo de Lamego em obras de requalificação
O Complexo Desportivo de Lamego, situado no Monte Santo Estevão e construído na década de 70, está desde janeiro em obras 
de requalificação, com o objetivo de se tornar um centro de excelência no que diz respeito à prática desportiva de alto rendimento. 

O ritual religioso ocorreu na Avenida 
da Igreja e juntou cerca de uma centena de 
pessoas à celebração. Durante a cerimónia, 
que obedece a várias etapas e à leitura do 
“Testamento do Judas”, 16 bonecos vestidos 
de papel colorido rebentam, com bombas 
de fogo-de-artifício, expelindo pelo ar pe-
dacinhos de papel que dão cor ao recinto. A 
apresentação termina com um espetáculo de 
pirotecnia seguido de animação musical.

A Queima do Judas expressa de uma for-
ma simples e religiosa a divisão entre o Bem 
e o Mal, na qual o Bem prevalece. O am-
biente festivo e a espera da população para 
assistir à “explosão” dos bonecos, que carac-
terizam a paixão, dedicação, crucificação e 
morte de Cristo, alimentam a expectativa e 

fazem com que este seja um dos mais impor-
tantes eventos do ano na freguesia. Esta tra-
dição de gerações mostra ser a mentalidade 
dos lalinenses e dos muitos que os visitam 
nesta época pascal. n

Queima do Judas em Lalim
No passado dia de 5 de abril por volta das 16h, realizou-se na 
freguesia de Lalim, concelho de Lamego, a “Queima do Judas”.

Reintegr’Arte
O escritor Fernando Branco Marado lançou o projeto 
“Reintegr’Arte”, com o objetivo de promover a arte como ins-
trumento de reintegração social dos reclusos.

Texto: Ana Portela
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 Visita do Secretário de Estado do Desporo e da Juventude às obras do Complexo
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A ideia surgiu numa das reu-
niões dos parceiros do projeto 
“Juntos por Mais”, promotores da 
iniciativa. A discussão fazia-se em 
torno do aumento dos maus tratos 
aos idosos e era emergente fazer 
algo “para sensibilizar a sociedade 
civil para esta temática”, explica Ana 
Martins, coordenadora da campa-
nha. 

A iniciativa dinamizada pelo 
projeto “Juntos por Mais”, começou 
a ser desenvolvida em parceria entre 
40 instituições do concelho de Oei-
ras. Para além dos objetivos já refe-
ridos anteriormente, Ana Martins, 
considera ainda “fundamental uma 
lei que promulgue as Comissões de 
Proteção ao idoso e à pessoa com 
demência”, declarou ao VivaDouro.

Susana Lemos, vereadora de 
ação social do município de Moi-
menta da Beira, conta que o con-
celho considera a “iniciativa muito 
louvável para a sociedade atual” 

e que o “tema dos maus tratos aos 
idosos é muito pertinente”, tendo 
sido estes os principais motivos que 
levaram a autarquia a aderir a esta 
iniciativa e incentivar toda a popu-
lação a participar com um ou mais 
quadrados de tricô, lã, de ponto e 
cor livre, com o tamanho 30 x 30 
cm.

Para além das várias instituições 
interessadas em participar, o muni-
cípio conta ainda com o interesse 
de diversos particulares que se sen-
sibilizaram com a causa. De acor-
do com Susana Lemos, já existem 
algumas instituições que puseram 
mãos à obra e “estão a tentar ser o 
mais original possível porque que-

rem marcar a diferença”, declarou a 
vereadora.

Até ao momento, a campanha 
conta já com quase 1500 quadrados, 
provenientes de 200 instituições e 
municípios de todo o país e também 
de 100 particulares. Ana Martins 
sublinha o facto de estes números 
mudarem todos os dias. 

A manta encontra-se já com cer-
ca de 80 metros de comprimento, 
por 3,5 metros de largura. O obje-
tivo final é chegar aos 200 metros. 
Em outubro deste ano, a meta a 
atingir será a candidatura ao Gui-
ness World Book of Records com a 
maior manta do mundo criada por 
um país inteiro. 

 Para atingir o recorde do Gui-
ness World Book of Records, o 
projeto encontra-se “dependente de 
apoios e patrocínios para suportar 
a deslocação da equipa do Guiness”, 
explica Ana Martins, acrescentando 
que não “têm essa capacidade finan-
ceira”.

De qualquer forma, na opinião 
da coordenadora da iniciativa, “esta 
campanha tem muito mais valor do 
que qualquer recorde mundial”. Para 
Ana Martins, “esta não é apenas 
uma iniciativa pelos idosos de hoje, 
mas por nós, idosos de amanhã”.

Quem quiser participar tem 
oportunidade de entregar os qua-
drados na Biblioteca Municipal 
Aquilino Ribeiro até ao dia 31 de 
agosto de 2015. n

“Tricotar” por uma boa causa 
Moimenta da Beira juntou-se à campanha nacional “Tricota esta ideia!”, que tem como principal objetivo sensibilizar a popula-
ção para os direitos dos idosos, ao mesmo tempo que pretende alertar a sociedade para o aumento dos abusos físicos, psíquicos e 
emocionais na classe idosa.

No passado dia 2 de abril, a empresa de 
transportes comunicou aos seus passagei-
ros que deixaria de efetuar um conjunto de 
carreiras públicas no concelho de Tarouca. 
Para além disso, os circuitos com destino a 
Lamego e Moimenta da Beira terminam ou 
iniciam no limite do concelho. O circuito 
de Lamego- Moimenta da Beira e vice-ver-
sa será mantido, no entanto os autocarros 
não irão ao centro de Mondim da Beira, 
nem ao centro da cidade de Tarouca.

O valor cobrado pela empresa para pres-
tar o serviço ao concelho mostrou ser eleva-
do, e por isso, depois de serem apresentadas 
propostas desde o mês de Dezembro para a 
solução dos transportes escolares, o Muni-

cípio decidiu iniciar este transporte com as 
próprias viaturas e de outros prestadores de 
serviços, afirmando que nos dois primeiros 
meses do ano 2015, a poupança foi de apro-
ximadamente 34 mil euros.

A empresa, Transdev, apresentou ao 
tribunal uma providência cautelar contra 
o Município, alegando o direito ao servi-
ço dos transportes escolares, no entanto o 
tribunal veio dar razão ao concelho de Ta-
rouca.

O VivaDouro tentou ainda contactar o 
Presidente da Câmara Municipal em ques-
tão, contudo este não quis prestar qualquer 
tipo de esclarecimentos acerca deste assun-
to. n

Menos transportes
em Tarouca
No início do mês a Transdev anunciou que deixaria de fazer 
alguns dos percursos de carreiras no concelho de Tarouca apre-
sentando, no final, uma providência cautelar contra o concelho.

O espaço hoteleiro, de 20 hectares, tem 
32 quartos duplos, um single e cinco eco-
-bungalows (T1), existe ainda um Spa que 
inclui banho turco, jacuzzi, massagens, gi-
násio, salão de beleza e um gabinete médico. 
Dos diversos serviços que o hotel propor-
ciona aos clientes, os de maior interesse são 
os restaurantes, a sala de pequeno-almoço, 
estacionamento privado, serviço de baby-
-sitter, alojamento para animais domésticos 
dos hóspedes, lavandaria e a ligação entre o 
aeroporto do Porto e o cais da Régua. 

Várias iniciativas poderão ser realizadas 
no hotel devido ao centro de eventos que 

este possui, bem como atividades ao ar li-
vre, entre as quais passeios a cavalo, agri-
cultura biológica, apanha e embalamento 
de plantas medicinais, pesca desportiva e 
ainda um restaurante que permite aos hós-
pedes fazer as próprias refeições. n

Inauguração de Hotel 
em Tarouca
O Douro Cister Hotel Resort Rural & Spa, situado em Tarouca, 
tem inauguração marcada para o dia 1 de maio. O hotel de 
quatro estrelas encontra-se em construção na Quinta Ruínas 
da Abadia Velha, onde será possível dar a conhecer a quem os 
visita, a história das ruínas que datam de 1150.
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Para o treinador natural de Penedono, 
receber esta medalha “é um privilégio e 
uma honra”. Apesar de nunca ter tido esta 

medalha como objetivo, Ricardo Vascon-
celos confessa ao VivaDouro que é “muito 
gratificante e motivador ao mesmo tempo 
que é um acréscimo de responsabilidade”. 
O treinador revelou ainda que foi recente-

mente nomeado como treinador principal 
da seleção nacional de andebol inglesa nos 
sub 19 masculinos.  

Ricardo Vasconcelos foi nomeado no 
início do ano para treinador do ano nos 
Nottinghamshire Sports Awards, evento 
que tem como objetivo principal dar reco-
nhecimento e premiar os clubes locais, in-
divíduos e voluntários que colaborem para 
a prática desportiva em Nottingham, nas 
diferentes modalidades desportivas. 

O treinador de andebol acabou por não 
se consagrar vencedor, no entanto, ficou en-
tre os três finalistas, de entre um total de 30 
candidatos. Ricardo Vasconcelos confessa 
que este momento de reconhecimento se es-
tende a todos os seus “ex-atletas e dirigentes 
do Núcleo de Andebol de Penedono”, acres-
centando ainda o facto de todos eles “terem 
contribuído para todo o percurso”. 

O desportista encontra-se neste mo-

mento a desempenhar funções na Federa-
ção Inglesa de Andebol, ao mesmo tempo 
que é o treinador principal da equipa de 
Nottingham, da Segunda-Divisão e tam-
bém dos sub-18. Para além das atividades 
descritas anteriormente o jovem treinador 
trabalha também com as seleções jovens de 
andebol e ensina este desporto a alunos e a 
professores. n

Ricardo Vasconcelos recebe medalha de mérito 
cultural e desportivo
Treinador de andebol Ricardo Vasconcelos vai ser homenageado pela Câmara Municipal de Penedono ao receber a medalha 
municipal de mérito cultural e desportivo, pelo trabalho que tem desenvolvido em Nottingham, Inglaterra. 

FOTO: DR
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Depois das prospeções termi-
nadas, os testes metalúrgicos em 
Tabuaço acabaram por “ultrapas-
sar as expectativas iniciais da em-
presa”, conta o presidente do con-
celho, acrescentando ainda que o 
“filão é melhor do que aquilo com 
que estavam a contar”, explica ao 

VivaDouro. 
Para o dirigente da autarquia 

este investimento “tem um impac-
to enorme numa vila com a dimen-
são de Tabuaço”. De acordo com 
informações prestadas por Carlos 
André de Carvalho, a exploração 
da mina em Tabuaço pode signi-
ficar, numa fase ainda indireta, a 
criação de cerca de 1000 postos de 
trabalho. Sendo que, já em fase de 
exploração do minério podem vir 

a ser criados 200 empregos. 
O autarca acredita ainda que 

esta exploração não traga apenas 
benefícios económicos para o mu-
nicípio, mas também para a res-
tante região. 

Carlos André de Carvalho es-
pera que a exploração do tungsté-
nio beneficie a ligação dos conce-
lhos de Armamar, Tabuaço e São 
João da Pesqueira à autoestrada 
A24, na opinião do dirigente do 

município essa ligação não seria 
benéfica apenas para a indústria 
mineira, mas também para as 
inúmeras empresas produtoras de 
vinho. “Criar outra acessibilidade 
com certeza irá beneficiar a eco-
nomia local”, declarou ao Viva-
Douro. 

O autarca garantiu ainda que o 
processo de exploração se “encon-
tra em andamento para se iniciar a 
curto prazo”, adiantando ainda que 

visto que as questões ambientais 
estão salvaguardadas, a autarquia 
“espera que o investimento se rea-
lize o mais rápido possível, porque 
será fulcral para o desenvolvimen-
to económico-local de Tabuaço”. 

Quando questionada acerca 
do processo, a empresa canadiana 
Colt Resources, adiantou apenas 
que se encontram à procura de 
investidores, não havendo para já 
nada em concreto. n

Colt Resources vai avançar com
exploração mineira em Tabuaço
A empresa mineira canadiana Colt Resources vai avançar com a exploração de tungsténio em Tabuaço,encontrando-se neste 
momento à procura de investidores. De acordo com Carlos André de Carvalho, presidente 
do município, este investimento na ordem dos 100 milhões de euros pode trazer, numa fase indireta, cerca de 1000 postos de 
trabalho à região.

No mês de mar-
ço o José Marques, 
Presidente da Câma-
ra Municipal de Sa-
brosa, ao abrigo da 

Delegação da Rede 
Mundial das Cidades 
de Magalhães, viajou 
até Roma onde foi 
recebido pelo Papa 
Francisco.

No encontro 
que prepara as co-
memorações do V 

Centenário da Pri-
meira Viagem de 
Circum-navegação, 
Santo Padre salien-
tou, “Temos o dever 
e responsabilidade, 
porque fomos eleitos, 
para cumprir a nossa 
missão de procurar 

sempre o bem das 
pessoas e promover 
a fraternidade nos 
nossos países, con-
tribuindo de maneira 
eficaz e contínua para 
a melhoria das con-
dições de vida dos 
nossos concidadãos”, 

pedindo aos presen-
tes que rezassem pela 
coesão social.

Para José Mar-
ques as palavras do 
Papa Francisco fo-
ram “uma fonte de 
inspiração e de cora-
gem para continuar-
mos a luta contra a 
pobreza, exclusão 
social e desemprego”. 
O Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Sabrosa presenteou 
ainda Sua Santidade 
com uma garrafa de 
Vinho do Porto da 
Adega Cooperativa 
de Sabrosa, “Fernão 
Magalhães- 10 Anos”, 
vinho oficial da Rede 
das Cidades Maga-
lhães. n

Presidente de Sabrosa
visita Papa Francisco

Texto: Salomé Ferreira

Texto: Ana Portela

O terminal de multimé-
dia turístico estará integrado 
na Rede de Lojas Interativas 
do Turismo doPorto e Nor-
te de Portugal e constitui 
uma importante forma de 
promoção, divulgação e in-
formação a todos os turistas 
que visitam a região. Esta 
Loja Interativa de Turismo 
conta com uma viagem vir-
tual utilizando mapas, tex-
tos, descrições e inclusive 

animações 3D, evidencian-
do restaurantes, alojamen-
tos, monumentos, tradições, 
festas, história e cultura do 
concelho. Será ainda pos-
sível aos turistas importar 
conteúdos sem qualquer 
tipo de custo e descarregar 
as informações nos seus dis-
positivos com sistema IOS e 
Android. n

Loja de turismo 
“online” inaugura 
em abril

Texto: Ana Portela
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Foram vários os produtos regionais que 
o município teve em exposição para venda. 
De entre todos eles destacam-se as amên-
doas cobertas, as amêndoas em grão, figos 
secos compotas, vinhos, queijos, azeite e 
enchidos. 

De acordo com comunicado enviado 
pela autarquia, a “participação do muni-
cípio foi um sucesso”, não só “pelo grande 
número de visitantes”, mas também pelo 
“escoamento dos produtos levados para 

venda”, informa o município. 
O stand de produtos da região foi ainda 

visitado por moncorvenses que se encon-
tram emigrados em França, proporcionan-
do-lhes assim um pouco de Portugal em 
França.

A Feira de Nanterre realiza-se há 10 
anos, pela Associação Recreativa e Cultu-
ral de Originários de Portugal (ARCOP), 
sendo que, já se constituiu como um dos 
eventos mais importantes da comunidade 
portuguesa em França. 

Para além de Torre de Moncorvo parti-
ciparam também no certame os concelhos 
de Montalegre, Ponte da Barca, Cabecei-
ras de Basto, Amarante, Murça, Vieira do 
Minho, Seia, Arcos de Valdevez, Miran-
dela, Tarouca, Vila Verde, Castelo de Pai-
va, Monção, Montemor-o-Novo, Ponte de 
Lima e Valença. n

O Centro interpretativo da Aldeia de 
Faia, em Sernancelhe, comemora a 26 de 
abril o 50.º aniversário da inauguração da 
Barragem do Vilar. O evento ficará marca-
do com a apresentação, pela primeira vez, 
de imagens do arquivo da RTP da reporta-
gem que o órgão de comunicação realizou 
no dia da inauguração. Para além desta 

iniciativa, vão ser ainda realizadas outras 
atividades que se encontram ainda em pre-
paração. 

A Aldeia de Faia ficou submersa em 
1964 com a construção da Barragem do 
Vilar. O Centro Interpretativo nasceu em 
2013 como forma de eternizar as lembran-
ças da antiga povoação. n

Quinquagésimo aniversário da 
Barragem do Vilar com imagens 
inéditas da sua inauguração 

Moncorvo leva o melhor
da região a Paris
O município de Torre de Moncorvo esteve presente na Feira de 
Produtos Regionais Portugueses e da Ruralidade, em Nanterre, 
Paris, entre 27 e 29 de março.
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Realizou-se no passado dia 11 de abril, 
pelas 21h30, no auditório Municipal de 
Santa Marta de Penaguião, um musical 
que intercala uma vasta variedade de mú-
sicas modernas com outras de origem nos 
antigos hinos cristãos. A Paixão de Cristo 
é uma das passagens bíblicas abordadas no 

espetáculo. O musical estrou na Broadway 
em 1971 e narra os últimos dias da vida 
de Jesus, recorrendo para isso a canções, 
danças e parábolas. A encenação foi reali-
zada pela Professora Sara Fernandes, com 
a colaboração do Professor Ângelo Sequei-
ra. n

Godspell em
Santa Marta de Penaguião

No dia 19 de abril, domingo, o con-
celho de Santa Marta de Penaguião de-
dica o dia à caminhada e à natação. Este 
dia começa às 08h30 e marca o muni-
cípio por ser a Primeira Edição dos 
Circuitos Pedestres juntamente com o 
Trilho Portas da Vila. A distância per-
corrida será de 6,5 km e tem prevista 
uma duração de duas horas. Os parti-
cipantes deverão levar roupa e calçado 
adequado, comida e água. Da parte da 
tarde serão realizadas atividades nas 
piscinas municipais, tais como a assina-
tura do protocolo “Portugal a nadar”, in-
sufláveis na água para as crianças, aulas 
de aquafitness e fitness. n

Primeira edição
dos circuitos pedestres
em Santa Marta de Penaguião
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Opinião

O país está atento às oportu-
nidades que se abrem no novo 
ciclo de programação até 2020. 
Esta questão assume particular 
relevância nos territórios deno-
minados de baixa densidade, cujo 
mapa foi divulgado recentemente. 
Na verdade, quando se reivindi-
ca mais solidariedade à Europa, 
entre regiões mais ricas e pobres, 
seria bom que se dedicasse algum 
tempo a olhar para o nosso pró-
prio país e para as suas regiões. 
Com efeito, os ganhos de coesão 
intrarregionais que se têm regista-
do, reduzindo as disparidades do 
PIB “per capita” entre as NUTS III, 
são devidos à perda de dinamismo 
económico dos subespaços com 
maior nível de rendimento e não 
o inverso.

Os indicadores socioeconó-
micos, caso da concentração da 
população, comprovam bem as 
diferenças intrarregionais. A título 
de exemplo, refira-se que no Norte 
a concentração de população no 
litoral é superior a 88%, represen-

tando sub-regiões como o Douro 
e o Alto Trás-os-Montes apenas 
4% da população do continente. O 
histórico encravamento geográfico 
do interior acentua a sua condição 
de território periférico e marginal 
face aos centros mais dinâmicos, 
facto que, associado a um processo 
generalizado de esvaziamento de-
mográfico, agrava as disparidades 
de desenvolvimento económico e 
social.

É consensual que as institui-
ções de ensino superior são ele-
mentos catalisadores e fundamen-
tais para as economias e dinâmicas 
globais do território, ainda que o 
seu impacto mais direto se sinta 

sobretudo no consumo origina-
do, tanto pelos alunos como pelo 
pessoal docente e discente. No 
caso das instituições localizadas 
em territórios de baixa densidade 
populacional, importa consoli-
dar o seu papel na valorização do 
território, enquanto âncoras que 
permitam inverter as dinâmicas 
de despovoamento registadas nas 
últimas décadas. A valorização 
dos recursos endógenos reclama 
uma estratégia de desenvolvimen-
to baseada numa maior interação 
das Universidades com os atores e 
a economia do território.

Nesta linha, a UTAD tem 
vindo a criar pontes entre as ins-

tituições regionais e a defender o 
estabelecimento de compromissos 
no contexto de uma economia de 
bens transacionáveis, articulando 
o ensino, a produção e a dissemi-
nação do conhecimento na cadeia 
do valor das fileiras definidas como 
prioritárias em cada território. Isto 
é, tem assumido e contribuído 
para aprofundar uma estratégia de 
especialização inteligente, gerado-
ra de efeitos económicos no curto 
médio prazo, como condição para 
estancar e desejavelmente inverter 
o ciclo de declínio do interior.

O alcance deste objetivo exige 
que se evolua do plano da narra-
tiva para a definição de um pro-
grama de ação concreto que ligue 
o ensino superior, a ciência e o 
território, que capacite e estimule 
as instituições de ensino superior a 
desempenharem eficientemente o 
seu papel, com base num conjunto 
de pressupostos e incentivos asso-
ciados ao respetivo desempenho. 
É este o compromisso da UTAD 
com a região e o país. n

Ensino Superior, Ciência e Território

António Fontainhas 
Fernandes

Reitor da UTAD

António Barreto é um filho do 
Douro!

António Barreto fez da sua 
vida uma peregrinação pelo co-
nhecimento, das terras e das gen-
tes. Andou pelo mundo e procu-
rou aplicar receitas ao seu país.

Por isso, conhece intimamen-
te Portugal e o mundo. Vive para 
isso, como bem o demonstra o 

seu recente trabalho na Fundação 
Francisco Manuel dos Santos e na 
Pordata.

O Instituto dos Vinhos do 
Porto e do Douro, I.P., tradicio-
nalmente, só olhava para o vi-
nho. Hoje, o seu olhar é um olhar 
abrangente que engloba tudo o 
que está à sua volta – como a pai-
sagem, a cultura, as tradições, o 

património, os vinhedos e, sobre-
tudo, as pessoas, as instituições e 
os agentes económicos que ope-
ram nos territórios do Porto e do 
Douro. É um olhar comprometi-
do e aberto à cooperação.

É preciso conhecer bem a 
realidade, avaliar e encontrar as 
formas mais adequadas de dar 
resposta às necessidades em cau-

sa. O Douro está habituado a que 
falem dele na terceira pessoa. Não 
exercita a auto-análise – que é 
cada vez mais necessária. É isso 
que António Barreto faz também 
na nova edição deste seu livro.

Volto ao princípio: da análise 
rigorosa e das receitas temos de 
passar à ação, a qual só é eficaz 
se formos capazes de nela impli-
car todos os interessados, todos 
os actores da região. Só dessa 
forma conseguiremos aumentar 
a presença dos Vinhos do Porto 
e do Douro nos diferentes mer-
cados (o que passa por cada um 
de nós) e melhorar as condições 
de vida dos nossos concidadãos 
que persistem em oferecer-nos a 
maravilhosa paisagem do Douro 
Vinhateiro-Património da Huma-
nidade.

É esta visão coerente, integra-
da e cúmplice que nos permite 
olhar para a história rica que nos 
foi legada como instrumento que 
potenciará o futuro coletivo. n 

A propósito da nova edição “Douro – Rio, Gente e Vinho” de António Barreto

Manuel Cabral

Presidente do Instituto dos 
Vinhos do Douro e do Porto
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Apresento os meus cumpri-
mentos aos leitores do “VIVA 
DOURO”, e saúdo quem teve a 
ideia deste projeto editorial que 
pretende chegar gratuitamente a 
todos os pontos deste nosso Trás-
-os-Montes.

Escrevo de Freixo de Espada à 
Cinta, o concelho do Distrito de 
Bragança que tem muitas particu-
laridades, a saber: o mais distante 
da capital de Distrito, o que tem 
porventura o nome mais suges-
tivo, o único de toda a Península 
Ibérica que preserva ainda a cultu-
ra da Seda como atividade viva e 
artesanal.

O Manuelino, estilo vigoroso, 
justifica a merecida visita ao nosso 
Centro Histórico, onde pontifica 
a Igreja Matriz que é uma réplica 
do Mosteiro dos Jerónimos e que 
concorre em imponência com a 
Torre Heptagonal (Séc. XIII), úni-
ca do género em todo o território 
nacional.

A natureza, dotou este terri-
tório com Miradouros que escor-

regam até ao Douro e onde ainda 
se podem observar as raridades 
da águia de Bonelli e o abutre do 
Egito.

É assim Freixo de Espada à 
Cinta.

Foi aqui que nasceu e partiu 
para o Mundo Guerra Junqueiro, 
o poeta aclamado pela República e 

eternizado pelas suas obras literá-
rias. Séculos antes, já o tinha feito 
Jorge Álvares, o primeiro navega-
dor a chegar à China e primeiro 
cronista do Japão.

Por ser uma terra do interior é 

causa de espanto porque aqui nas-
ceram Homens que se entregaram 
ao mar e outros que se embrenha-

ram nos caminhos da Fé: Malaca, 
Diu, Macau, Timor. Todo o Orien-
te teve em tempos, a marca dos 
Missionários de Freixo de Espada 
à Cinta. Desta aparente contradi-
ção, beneficiou a Cultura e a His-
tória de Portugal. 

Aqui há malhas que também 
brilham na Seda. É aqui que en-
contramos o último reduto dessa 
arte. Freixo ainda guarda o enge-
nho e o saber, porque aqui ainda 
se vai criando o bicho, extraindo, 
fiando e tecendo a seda.

O Penedo Durão, que é o deca-
no dos Miradouros, fica localizado 
a 5 minutos da sede de concelho 
sendo merecedor de uma visita.

Pelo mesmo Douro, aqui cha-
mado de Internacional, faz-se um 
passeio de barco com partida do 
cais fluvial da Congida e passagem 
pelo “Cavalo de Mazouco”, datado 
do Paleolítico, primeira figura ru-
pestre ao ar livre a ser descoberta 
em Portugal.

É este Freixo de Espada à Cinta 
que espera por si caro leitor. n

Douro Vivo

Maria do Céu Quintas

Presidente da Câmara Municipal 
de Freixo de Espada à Cinta

Vozes dos Municípios

Murça é uma terra de contras-
tes, entre a zona Norte, cravada de 
encostas e penhascos, e a zona Sul, 
repleta de vinhas e olivais. O pa-
trimónio encontra-se distribuído 
pelas sete freguesias, sendo a Porca 
de Murça, escultura representante 
de uma divindade do povo celta, o 
seu expoente máximo.

A origem do concelho de Mur-
ça remonta as épocas longínquas, 
que antecedem a formação de 
Portugal, o que explica os vários 
vestígios encontrados, originários 
de povos celtas, romanos, suevos 
e árabes, espalhados por nove fre-
guesias. Contudo, só em 1224 é 
que Murça recebeu uma carta de 
foral, a mando do rei D. Sancho II 
(1209-1248).

O concelho de Murça está si-
tuado no extremo oriental do dis-
trito de Vila Real, no limite com 
o vizinho distrito de Bragança. É 
delimitado a norte por Valpaços, 
a sul por Alijó e a oeste por Vila 
Pouca de Aguiar. Concelho mis-

to entre a “Terra Fria” a “Terra 
de Montanha” e “Terra Quente”, 
é atravessado pelo rio Tinhela e 
balizado em parte pelo rio Tua. É 
apreciável a sua produção de azei-
te e de vinhos. Constituindo uma 
parte da Região Demarcada do 

Douro e de Trás-os-Montes, tem 
na vinicultura a sua economia es-
sencial (embora muito associada 
ao azeite).

Quem visitar Murça não pode 
deixar de prova o azeite, o vinho, 
a doçaria tradicional conventual 

como as afamadas queijadas e o 
toucinho-do-céu de Murça, o mel 
e o queijo de cabra produzidos na 
região. Os maravilhosos enchidos 
resultam da matança do porco, 
tradição que ainda se pratica no 
concelho. n

“Deixe-se encantar pela Porca que há séculos nos observa”

José Maria Costa

Presidente da Câmara Municipal 
de Murça
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Ingredientes:

800 gr ervilhas
2 cebolas médias picadas
1,5 l caldo de galinha
20 gr manteiga
 sal q.b.
 pimenta q.b.
 natas q.b.

Preparação:
Numa panela, refogar a cebola 
juntamente com a manteiga até 
ficar transparente. De seguida 
juntar o caldo de galinha no 
refogado e deixar levantar 
fervura. Adicionar as ervilhas, 
deixar estufar cerca de 2 
minutos. 
Retirar do lume e com a 
ajuda da varinha mágica, 
triturar tudo, passar por um 
passador para reter as cascas das 
ervilhas e retificar temperos (sal e 
pimenta) a gosto.
Antes de servir, juntar um fio de 
natas por cima do creme.
Bom apetite

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef Rogério Lousada

Creme de Ervilhas
 (6) pax

LELO e ZEZINHA

Lazer

VIVADOURO -
JORNAL -

INFORMACAO -
COMUNICAR -

RIGOR -
QUALIDADE -

MENSAL -
NOVIDADES -

Sopa de letras do VivaDouro
Anedota:

No Restaurante:

- Já a chamei três vezes! 
A menina não tem 
orelhas? - pergunta o 
cliente à empregada.

- Tenho sim, quere-
-as com feijão ou com 
ervilhas?



Venha visitar...

Lamego
A cidade de Lamego, situada na margem sul do rio Douro, é considerada uma cidade histórica e monumental, pois possui uma 
grande quantidade de monumentos, igrejas e casas brasonadas. Com cerca de 12.214 habitantes, é sede de município e subdivide-
-se em 18 freguesias. É conhecida pela gastronomia e pela produção de vinhos, nomeadamente o vinho do Porto, e pelos vinhos 
espumantes. Visite Lamego e descubra o que de melhor a cidade tem para lhe oferecer!

O VivaDouro desafia-o a enviar as suas melhores fotografias do Douro para a nossa página do Facebook (facebook.com/jornavivadouro).
Todos os meses vamos publicar no jornal a fotografia que consiga obter o maior número de gostos. 






