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Editorial

Caros Leitores,

São eventos como o que decorreu 
em Vila Real por estes dias que justifi-
cam o esforço que as entidades oficiais, 
os municípios e os privados desenvol-
vem para promover com toda a digni-
dade a região e o país.

Nós no Vivadouro estamos a cum-
prir a nossa parte e com um enorme 
reconhecimento por todos.

Os nossos leitores vão ficar es-
pecialmente deliciados com este Vi-
vadouro. È verdade que reflete um 
conhecimento e experiência de quase 
9 anos na edição de jornais regionais. 
Temos processos de melhoria contínua 
e procuramos manter o que está bem e 
continuar a melhorar. Claro que, para 
isso precisamos que os leitores, cola-
boradores, anunciantes e todos aqueles 

que se revêm na forma isenta, profis-
sional, competente e eficiente de fazer 
jornalismo local que desenvolvemos e 
em que somos pioneiros e inovadores, 
continuem a apoiar-nos e a ajudar-nos 
a desenvolver o projeto.

Contaram-me á dias que um 
anunciante de um dos nossos jornais 
pediu para não sair na nova edição o 
seu anúncio, pois o que fez publicar na 
edição anterior resultou tão bem que 
provocou uma rutura na capacidade 
de entregar o produto anunciado. Fico 
contente. Apesar da quebra imediata 
na receita. Porque anunciar nos nossos 
jornais RESULTA. E temos muita qua-
lidade!

Claro que qualidade significa, 
não só termos marcas de bom nome a 
anunciar no jornal, mas também um 
trabalho de análise, sugestão, melhoria 
e adequação das propostas comerciais 
que muito nos têm distinguido e mui-
to tem ajudado os nossos anunciantes 
e que tem sido reforçado, pois acredi-
tamos que a produção de anúncios de 
qualidade resulta em vendas de quali-
dade para os nossos anunciantes.

E gosto de lembrar que fazemos 
tudo mantendo sempre intacta a nos-
sa máxima: “os factos são factos, mas a 
opinião é livre”, porque acreditamos que 
emitir e ter opinião nos dias que correm 
é ser diferente, especialmente quando a 
opinião é discordante das maiorias.

Boas Férias! 

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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Alerte para o que está bem e denuncie o que está mal. Envie-nos as suas fotos para geral@vivadouro.org
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Mudanças na capital, estabilidade no Olival

Tiago Nogueira

Com Rui Vitória no comando, o Benfica terá, no mínimo, cinco jogadores 
da formação no plantel principal rejeitando, com isto, ir pelo caminho mais fácil, 
visto que muita da qualidade dos futebolistas portugueses é potencializada durante 
a formação, mas na hora da verdade não é devidamente aproveitada. Infelizmen-
te, o jogador que chega do estrangeiro tem lugar cativo no nosso futebol. Porém, 
auguram-se excelentes oportunidades para os atletas portugueses, que tantas vezes 
são subvalorizados. O nosso futebol está ansioso para que tal aconteça. 

Jorge Jesus viajou apenas três quilómetros, mas com um risco enorme. O fute-
bol é feito de vitórias e se estas começarem a desaparecer do horizonte, tudo ficará 
diferente e os méritos do passado serão facilmente esquecidos por muitos dos que 
veneravam os seus êxitos. O técnico natural da Amadora trocou o SL Benfica, onde 
foi bicampeão nacional, pelo clube de coração, o Sporting CP. Saiu da equipa en-
carnada com a sensação de dever cumprido, recuperou a glória nacional e respeito 
internacional, sendo que pelo meio potenciou uma série de jogadores, tanto a nível 
desportivo como financeiro. 

O desperdício de Bernardo Silva, a maior joia da formação das águias, foi uma 
das manchas no seu currículo, bem como as fracas prestações na Liga dos Cam-
peões. No entanto, é indiscutível que Bruno de Carvalho fez uma jogada de mestre 
neste mercado, ao retirar o melhor treinador do campeonato ao seu rival que vai 
chefiar a armada sportinguista rumo a um título nacional que foge desde 2002. 
As subidas ao plantel principal de Gelson Martins e de Wallyson - duas pérolas da 
equipa B do Sporting - são um reconhecimento de Jesus de que algo diferente teria 
que ser feito. Se os erros do passado deste treinador servirem de catapulta para a sua 
aprendizagem, o sucesso estará, inequivocamente, mais perto. 

Longe das polémicas e a reforçar-se com bastante qualidade está o FC Porto. 
André André e Sérgio Oliveira são dois excelentes jogadores, perfeitos conhece-
dores do campeonato e que, acima de tudo, sentem o clube e possuem a famosa 
Mística, que anda desaparecida pela bela cidade Invicta. 

De facto, no futebol o tamanho importa... O tamanho do coração. Muitas vezes 
um jogo de futebol é decidido num pormenor e a enorme paixão e intensidade com 
que se disputa cada lance pode ser a chave que fará abrir a porta da vitória. De Fran-
ça chegou também Imbula, um jovem box-to-box recheado de intensidade, muito 
forte fisicamente e com um excelente pé esquerdo. Estão reunidos os ingredientes 
para uma época fantástica, resta-nos então esperar ansiosamente por ela.

Jornalista e estudante de 
Psicologia
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>  Entrevista a Ma Qing Hua > Pit Lane da Honda

> Troféus 45.º Circuito Internacional 

Galeria: Circuito Internacional de Vila Real

> Manobra do piloto argentino José Maria López (Direitos Reservados: Paulo pporsche)

> Carro da Citroen em manutenção

> Uma das atrações das corridas
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Breves

Dois empreendedores criaram, em Tabuaço, o primeiro gin 
totalmente produzido no Douro. O enólogo Edgar Rocha e o enge-
nheiro químico Miguel Guedes usaram a experiência adquirida an-
teriormente noutras empresas e criaram o gin Cobalto – 17 Douro.

No passado dia 4 de julho aconteceu o V Festival de Folclore, no concelho de Alijó, or-
ganizado pela Associação Cultural “O Plátano de Alijó”. O festival contou com a presença do 
presidente da Câmara Municipal de Alijó, do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alijó, 
da Presidente de Junta de Freguesia de Alijó, com o Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Alijó e do presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alijó. Neste 
Festival participaram grupos como: o Rancho de Vila Nova da Rainha – Azambuja; Rancho 
de Folclórico e Etnográfico de Albergaria-a-Velha e o Rancho Folclórico “O Plátano de Alijó.

Primeiro Gin do Douro nasce em Tabuaço Espetáculo de hidroaviões em Moimenta da Beira

Contrato com sapadores florestais

Murça recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima

V Festival de Folclore em Alijó

Torre de Moncorvo recebe Campeonato Nacional e 
Europeu de Motonáutica

Uma voz feminina, outra masculina, duas violas e 
uma guitarra portuguesa juntam-se esta quinta-feira, 
16 de julho, para um concerto de Fado de Lisboa, às 
21h30, no pátio exterior da Biblioteca Municipal Aqui-
lino Ribeiro de Moimenta da Beira. Diana Pinto é a voz 
feminina, Tó-Zé Morais fica a cargo da voz masculina, 
ao mesmo tempo que dedilha também a viola. A viola 
de fado é de João Paulo Correia e a guitarra portugue-
sa de Tiago Santos. A iniciativa é de entrada gratuita.

Hoje há Fado no pátio da Biblioteca em Moimenta da Beira

Sabrosa na linha da frente da prevenção dos fogos 
florestais

No dia 1 de julho, deu-se na Câmara Municipal de Alijó, a assinatura de contrato com 
cinco sapadores florestais, dando cumprimento à candidatura elaborada ao Fundo Flo-
restal Permanente. Esta equipa irá ter como missão vigiar e proteger a floresta no perío-
do crítico de incêndios ,bem como trabalhos de silvicultura preventiva ao longo do ano.

Séniores de Mesão Frio visitam Fátima

No mês de junho, os séniores do concelho de Mesão 
Frio, reformados, ou com algum tipo de deficiência, ru-
maram ao Santuário de Fátima. Pouco depois da chega-
da, pelas 11 horas, os munícipes assistiram à cerimónia 
eucarística que decorreu na Igreja da Santíssima Trinda-
de. Depois do momento de oração, houve quem aprovei-
tasse para comprar lembranças, pagar as suas promessas 
ou visitar as imediações do santuário. Seguiu-se o almo-
ço convívio numa quinta, em Fátima, a poucos quiló-
metros do santuário. O presidente da Câmara Municipal 
de Mesão Frio, Alberto Pereira, agradeceu a presença 
de todos, incluindo os intervenientes da organização.

Nos dias 18 e 19 de julho a Barragem do Vilar, na zona da praia fluvial em Moimenta da Beira, 
vai receber um espetáculo de hidroaviões. É uma espécie de ‘Air Race’, mas em versão miniatura de 
hidroaviões telecomandados. A iniciativa, organizada pelo Clube de Aeromodelismo do Norte, vai 
juntar dezenas de protótipos e de ‘pilotos’ capazes das maiores e mais arriscadas acrobacias aéreas.

No âmbito da criação da Rede Primária Florestal do concelho de Sabrosa, vão-se iniciar 
este mês em algumas freguesias, os trabalhos de implementação de zonas tampão contra incên-
dios florestais. Esta ação consiste na limpeza de uma rede de faixas de gestão de combustível 
com 125 m de largura, e abrange uma área total municipal de 80.75 hectares, estrategicamen-
te definida pela CDDFCI (Comissão Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios) e apro-
vada em sede de CMDFCI (Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios).

A imagem entrou pela terra fria do concelho - vinda de Vila Pouca de Aguiar- e desde logo 
o cortejo ganhou volume à medida que a sede de concelho se aproximava. Seguiu-se a procissão, 
pela Alameda 8 de Maio, até à Praça 5 de outubro onde foi celebrada uma missa solene. No 
período noturno, houve procissão de velas que caminhou por algumas ruas da vila murcense.

“Douro Patrimonial” em exposição em Carrazeda de Ansiães

Entre os dias 14 de Julho e 21 de Agosto vai estar patente na sala de Exposições Tem-
porárias do CITICA, em Carrazeda de Ansiães, a exposição “Douro Patrimonial” produ-
zida pelo Museu do Douro. Esta exposição fotográfica, concebida a partir do espólio fo-
tográfico do Museu Douro foi realizada no âmbito da ação de promoção do Douro no 
Mundo. Douro patrimonial encontra-se aberta ao público de terça a sexta-feira das 14h30 
às 17h30 e sábados e domingos das 14h30 às 18h30. Encerra às segundas-feiras e feriados.

Treinador de Penedono recebe Medalha de Mérito Cultural 
e Desportivo

Ricardo Vasconcelos, treinador de andebol no Reino Uni-
do, foi homenageado, em cerimónia pública, pela Câmara 
Municipal de Penedono com a medalha Municipal de Mérito 
Cultural e Desportivo. O treinador, natural de Penedono, rece-
beu a medalha pelo seu contributo no desenvolvimento da ati-
vidade desportiva, especificamente pelo trabalho que tem de-
senvolvido em Nottingham, clube onde desempenha funções.

A Praia Fluvial da Foz do Sabor, em Torre de Moncorvo, recebe nos dias 17, 18 e 
19 de Julho o Campeonato Nacional e Europeu de Motonáutica.  Está prevista a pre-
sença de 20 participantes e respetivos barcos de competição, mais 40 jovens na clas-
se Fórmula Futuro. As provas de motonáutica estão inseridas no cartaz do Festival das Migas 
e do Peixe do Rio. A organização encontra-se a cargo do Município de Torre de Moncorvo.
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O Município do Peso da Régua mantém o investimento na re-
qualificação urbana da cidade. A requalificação da Av.ª do Dou-
ro, investimento na ordem dos 95.000€. valoriza a ligação da ci-
dade ao rio e o incremento do seu potencial. Além da renovação 
do mobiliário urbano, contempla a renovação das espécies ar-
bóreas, de forma a criar um corredor que confira sombra à área 
pedonal da avenida, permitindo usufruir desta área ribeirinha.

A Câmara Municipal de Murça promoveu recentemente, o tradicional encontro anual de 
idosos de verão. Este ano a autarquia proporcionou a esta classe etária da população murcense 
umaa viagem até Ponte de Lima. O convívio, a camaradagem e a boa disposição fizeram parte 
do grupo dos cerca de 600 idosos idque tiveram a oportunidade de visitar alguns locais emble-
máticos do ponto de vista histórico, patrimonial, cultural e religioso desta região de Portugal.

O Município de Vila Nova de Foz Côa recebeu 
no passado dia 30 de junho, das mãos da Presiden-
te do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, 
Paula Teles, a Bandeira da Rede de Cidades e Vilas 
de Excelência,  numa cerimónia que decorreu no 
salão nobre dos Paços do Concelho. Esta distin-
ção é atribuída pelo Instituto das Cidades e Vilas 
de Excelência, aos municípios que cumpram da 
melhor forma os objetivos definidos, tais como, a 
regeneração urbana, o turismo, as acessibilidades 
para pessoas com mobilidade reduzida ou mesmo 
a questão da mobilidade amiga e mais sustentável.

Requalificação da Av.ª do Douro em curso

Encontro anual de idosos

Habitação entregue a família com dificuldades em Freixo 
de Espada à Cinta

Desfile Etnográfico de S. Pedro

Vila Nova de Foz Côa recebeu Bandeira da Rede de 
Cidades e Vilas de Excelência

Festival Douro Sounds em São João da Pesqueira

Entrega de prémios de excelência em Armamar

Exposições de arte inauguradas em Foz Côa
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Breves

O Município de Penedono realizou, no passado dia 29 de junho, Feriado Municipal, 
mais uma edição do Desfile Etnográfico de S. Pedro, uma iniciativa que vai já na sua 19.ª edi-
ção e que celebra a cultura, o ser e a identidade de um povo. Pelas ruas da vila desfilaram car-
ros etnográficos com motivos que representam cenas do quotidiano de um passado recente.

No âmbito do Programa de Habitação Social a Câmara Municipal de Freixo de Espada à 
Cinta entregou, no dia 6 de Julho, a chave de mais uma habitação social. A habitação entregue 
situa-se no Bairro do Samiteiro de Baixo. Maria do Céu Quintas, presidente da Câmara Muni-
cipal, afirmou que ficou “feliz por entregar esta habitação, pois sei nas condições em que esta 
família vive, e sei das dificuldades económicas por que passam”. De acordo com comunicado 
enviado às redações, com a entrega desta Habitação Social a Câmara Municipal “cumpre um dos 
seus objetivos que passa por garantir a todos os freixenistas uma habitação condigna para viver”.

A exposição de Arte “My ART | My LIFE – The art of wild heart”, de José Pedro Ro-
cha e a Exposição “Sensibilidades” de Eduardo Teixeira Pinto foram inauguradas, no dia 
1 de Julho, na Sala de Exposições do Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa. José Pe-
dro Rocha é um jovem artista que vive a sua vida através da arte. Para o autor, a ex-
posição consiste em dar a conhecer ao público a sua arte e a sua forma de expressão. 

Eduardo da Costa Teixeira Pinto nasceu em Amarante, em 1933, e come-
çou a tirar as suas primeiras fotografias profissionais, em 1950, tornando-se ex-
positor desde 1953 em vários salões de fotografia nos cinco continentes. Faleci-
do em janeiro de 2009, Eduardo Teixeira Pinto, deixou um espólio fotográfico de valor 
incalculável sendo vontade da família promover a sua divulgação com a referida exposição.

Município de Santa Marta de Penaguião realizou Passeio 
Sénior 2015

No mês de junho cerca de 700 Idosos do concelho de Santa Marta de Penaguião ruma-
ram até ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em mais um Passeio Sénior organizado pelo 
Município.Com um sentimento de fé e devoção, a camada mais madura do concelho assistiu 
à celebração da eucaristia presidida por um pároco estreante que se consagrou sob a alçada de 
Nossa Senhora de Fátima e obviamente Santa Marta, tantos eram os representantes do concelho.

A escola profissional ESPRODOURO, de São João da Pesqueira, organizou nos dias 26, 27e 28 
de junho, o festival Douro Sounds que contou com vários artistas ligados ao hip-hop. Entre os vários 
nomes presentes no cartaz atuaram os Dealema, Adega-13, Mundo Secreto, Deau, entre outros.

Quinta edição do dia da CPCJ

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Armamar promoveu a quinta 
edição do Dia da CPCJ, com ações a decorrer no salão nobre do edifício da Câmara Municipal 
e no jardim em frente ao Posto de Turismo. As Jornadas Sociais, este ano integradas no Dia da 
CPCJ, com dois painéis de debate em torno da infância e juventude: de manhã “Reflexão so-
bre a Realidade Social” e à tarde “Educação e Problemáticas Emergentes no Desenvolvimento”.

O Presidente da Câmara Municipal de Armamar, João Paulo Fonseca, entregou no mês pas-
sado, prémios de excelência escolar a 14 alunos do Agrupamento de Escolas de Armamar que se 
destacaram neste ano letivo que agora termina. O prémio consiste na possibilidade desses alu-
nos frequentarem gratuitamente a Universidade Júnior da Universidade do Porto durante uma 
semana. A Câmara Municipal assume os custos de inscrição e de transporte dos jovens Arma-
marenses, resultado de uma parceria existente com a Universidade do Porto já há alguns anos.
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Carlos Esteves de Carvalho encontra-se a dirigir a Câmara Municipal de Penedono desde 2009, cargo que acabou por se impor no seu percurso. O VivaDouro acompanhou o autarca em mais uma rúbrica “Um dia com o Presidente”

Carlos Esteves de Carvalho: “Considero que o 
lema deve ser servir as populações”
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Penedono : Um dia com o Presidente

O dia de Carlos Esteves de 
Carvalho começa cedo, o autar-
ca chega diariamente aos paços 
do concelho por volta das sete 
horas e trinta minutos. Tiran-
do os horários em que chega e 
sai da câmara, que acabam por 

ser os mesmos todos os dias, o 
presidente considera que não 
tem uma rotina, “o meu dia é 
muito variado, porque tem mui-
to a ver com as necessidades, 
não só estando no meu gabine-
te mas com tudo aquilo onde 
tenho necessidade de ir pon-
tualmente, o contacto com ser-
viços, visitas a obras”, explicou.

Carlos Esteves de Carvalho 
começou a sua atividade po-
lítica em 1989 como vereador 
da Câmara, altura em que pre-
tendia “poder contribuir para 
o trabalho que estava já a ser 
feito na altura relativamente 
a toda a comunidade”, contou 
ao VivaDouro. Inicialmente, o 
autarca não tinha como obje-
tivo chegar ao cargo de presi-
dente, no entanto, a determi-
nada altura “comecei a traçar 
os meus próprios objetivos, as 
oportunidades foram surgin-
do e comecei a orientar a mi-
nha vida para a possibilidade 

futura de isto vir a acontecer e 
surgiu a oportunidade”, frisou. 

Antes de abraçar o cargo de 
presidente do município, Carlos 
Esteves de Carvalho, desempe-
nhava funções de enfermeiro, 
também em Penedono, o au-
tarca costuma fazer um para-
lelismo entre as funções como 
profissional de saúde e as que 
desempenha no momento, “o 
papel que eu hoje desempe-
nho confunde-se muito com 
aquilo que eu fazia no passado, 
porque também considero que 
estou a trabalhar para contri-
buir para que as necessidades 
humanas básicas das pessoas 
sejam satisfeitas. Portanto, tan-
to num sítio como no outro 
considero que o lema deve ser 
servir as populações”, declarou. 

Depois de uma breve con-
versa no gabinete do presidente, 
começámos a reportagem com 
uma visita à Loja Interativa de 
Turismo, situada no centro his-

tórico da vila, mesmo ao lado 
do místico castelo de Penedono. 
O presidente vê nesta recen-
te aposta, que data de janeiro 
deste ano, uma forma de serem 
“mais apoiados”, é “algo que nos 
faz sentir mais perto, não tão 
isolados”, confessou. O autarca 
considera que o turismo “é a 
grande indústria que temos que 
explorar e ajudar a instalar no 
nosso concelho, porque temos 
condições naturais para que ela 
seja dinamizada”, esclareceu.

“Vivemos recentemente um 
fim-de-semana em que tivemos 
um evento que é uma aposta no 
turismo, em que as pessoas vêm 
até nós, durante três dias, crian-
do dinamismo local, favorecen-
do os agentes locais, trazendo 
ao nosso concelho mais-valias. 
Isto tudo assenta no estudo que 
fizemos e traçamos no plano 
estratégico de desenvolvimen-
to turístico, que é a temática 
medieval, onde gira tudo há 
volta do imóvel nobre 
que é o castelo e da 
figura do cavaleiro 
Álvaro Gonçal-
ves Coutinho, o 
Magriço”, decla-
rou o autarca, 
ao referir-se à 
Feira Medieval 
realizada no 
início do mês. 

O dia com 
o presidente 
pro s s e g u iu 
com uma 
visita às 
obras que 
estão a ser 
rea l izadas 
na Estala-

gem Medieval, um investimen-
to de um milhão e trezentos 
mil euros, que o autarca esti-
ma estarem finalizadas no últi-
mo trimestre deste ano. Carlos 
Esteves de Carvalho considera 
que este é um 

Texto: Ana Portela 
          Salomé Ferreira

FOTO: SF

> Visita às piscinas Municipais no âmbito da iniciativa Férias Animadas  

FOTO: SF



Carlos Esteves de Carvalho encontra-se a dirigir a Câmara Municipal de Penedono desde 2009, cargo que acabou por se impor no seu percurso. O VivaDouro acompanhou o autarca em mais uma rúbrica “Um dia com o Presidente”

Carlos Esteves de Carvalho: “Considero que o 
lema deve ser servir as populações”

7VIVADOURO  JULHO 2015

Penedono : Um dia com o Presidente

“investimento necessário”, 
que apesar de não resolver os 
problemas no que diz respeito a 
estadia para quem vem de fora 
do concelho, ajuda a atenuar a 
situação. No total, a estalagem 

vai ter 11 quartos e duas suites. 
Em conversa, o au-

tarca revelou que 

a principal dificuldade que sen-
te no exercício do seu cargo é o 
facto de não ter “hipótese de po-
der satisfazer aquilo que as pes-
soas solicitam em determinadas 
circunstâncias, porque a câmara 
não pode fazer tudo, está con-
dicionada”, afirmou o édil ao 
apontar os constrangimentos 

que o governo colocou às autar-
quias nos últimos quatro anos. 

Carlos Esteves de Carva-
lho frisou ainda como uma das 
maiores dificuldades encon-
tradas, o “esquecimento que 
o interior sofre com a falta de 
políticas especificas a nível do 
governo central”. “Só falam no 

interior quando há eleições, 
de resto o interior do país não 
interessa, é isto que sinto en-
quanto autarca”, confessou.

As piscinas municipais, 
onde estavam a decorrer as 
Férias Animadas, promovi-
das pela Câmara e destina-
das a crianças do pré-escolar 
e do primeiro ciclo, foram 
a próxima paragem no per-
curso realizado com o pre-
sidente, para Carlos Esteves 
de Carvalho, “desde que haja 
um sorriso numa criança o 
presidente é um homem fe-
liz”, por essa razão, a autar-
quia procura sempre apos-
tar na ocupação dos tempos 

livres dos mais pequenos. 

Para além da Estalagem 
Medieval, o município apos-
tou recentemente na requalifi-
cação de um espaço, também 
localizado no centro histórico, 
seguindo igualmente a apos-
ta no tempo medieval adotada 
pela vila, uma taberna, onde, 
de acordo com o presiden-
te, “se respira o ar da época”. 

No fim da reportagem, o 
édil quis deixar uma mensagem 
para a população, “a mensa-
gem que quero deixar é repleta 
de esperança, acredito que o 
futuro possa melhorar para as 
nossas populações, apesar do 
que se tem vivido”, concluiu.n

FOTO: SF
FOTO: SF

FOTO: SF
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A ideia surgiu em 2013 
pela “necessidade de dar voz 
às pessoas que não se identi-
ficam nem se querem associar 
a partidos políticos, que têm 
a sua própria ideologia e que-
rem discutir estes temas de 
uma forma livre”, explicou ao 
VivaDouro Nataniel Araújo, 
coordenador da plataforma. 

“Queremos promover a di-
vulgação e a partilha de expe-
riências de estratégias e de pro-
jetos de todos aqueles que lutam 
todos os dias, dia após dia, para 
manter vivo o interior de Por-
tugal”, afirmou Nataniel Araújo 
na apresentação da plataforma. 

“Mais do que questionar o 
que o governo central ou outras 
entidades externas podem fazer 
pelo interior, temos de encon-
trar a resposta internamente. Só 
quem vive no interior de Portu-
gal consegue encontrar as ver-
dadeiras soluções para as nossas 
problemáticas comuns”, realçou. 

Esta plataforma pretende 

ainda suscitar a “afirmação do 
interior não como um proble-
ma para os cofres do estado 
mas como uma oportunida-
de de desenvolvimento para o 
país”, afirmou Nataniel Araújo. 

A plataforma lançada na 
internet pretende ser um espa-
ço de debate e de recolha de 
ideias. De acordo com infor-
mações divulgadas na apre-
sentação, os cidadãos que pre-
tendam dar o seu contributo 
podem fazê-lo no portal da 
plataforma “Mais Interior Mais 
Portugal” a partir de 1 de se-
tembro e até dezembro de 2016. 
Nataniel Araújo sublinha ain-
da o facto de se encontrarem 
“sempre do lado das soluções e 
nunca do lado dos problemas”. 

“Só com o contributo de 
todos podemos construir um 
documento que fale por si”, 
acrescentou. Depois de fina-
lizado, o documento irá ser 
entregue ao Presidente da Re-
pública, ao governo, à Assem-

bleia da República, aos partidos 
políticos, às associações de au-
tarquias, ao concelho econó-
mico e social e aos sindicatos. 

No que diz respeito ao fi-
nanciamento da iniciativa, o 
início da atividade será susten-
tado através de uma campanha 

de crowdfunding, acerca disto, 
Nataniel Araújo considera ser 
“uma forma simples e trans-
parente para dar início à nos-
sa atividade”, declarou. Numa 
fase posterior a plataforma irá 
recorrer às quotas dos sócios 
como meio de financiamento. 

A plataforma pretende apre-
sentar até ao final de julho a 
estrutura dos órgãos sociais, no 
entanto já foram revelados al-
guns nomes que se encontram 
a apoiar a causa, tais como o 
embaixador Seixas da Costa, 
o reitor da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, 
António Fontainhas Fernan-
des e o professor Luís Ramos. 

 “O que é que nós 
podemos fazer pelo 
interior?”

Tendo como base a ques-
tão: “o que é que nós podemos 
fazer pelo interior?”, o primei-
ro fórum da plataforma “Mais 

Interior Mais Portugal”, con-
tou com a presença de cente-
nas de pessoas na assistência. 

No painel, estiveram pre-
sentes: Olga Martins, enóloga 
recentemente condecorada com 
o grau de Oficial da Ordem do 
Mérito Empresarial pelo Presi-
dente da República, Luís Braga 
da Cruz, ex-ministro da Eco-
nomia e atual presidente da 
Fundação de Serralves e Luís 
Ramos, professor universitário 
e deputado da Assembleia da 
República.  Em resposta à per-
gunta colocada na sessão, Nata-
niel Araújo considera que a res-
posta é “muito clara”, de acordo 
com o coordenador, “é com 
movimentos como este e com a 
participação cívica que vamos 
conseguir dizer às pessoas que 
temos muito para dar”, declarou. 

A plataforma vai organizar a 
cada mês uma sessão numa cida-
de do interior do País, em julho 
é a vez do Distrito de Viseu. n

Plataforma “Mais Interior Mais Portugal” lança 
debate acerca de territórios de baixa densidade
Contrariar a fraca participação cívica e lançar o debate sobre os territórios de baixa densidade são os principais objetivos da 
plataforma “Mais Interior Mais Portugal”, apresentada no mês de junho em Vila Real. A primeira sessão, realizada no Teatro 
de Vila Real, contou com a participação de Olga Martins, Luís Braga da Cruz e Luís Ramos na qualidade de oradores.

FOTO: SF

> Nataniel Araújo, coordenador da plataforma “Mais Interior Mais Portugal”

Texto: Salomé Ferreira

> Na foto: Luís Ramos, Luís Braga da Cruz, Olga Martins, Miguel Cabral e Nataniel Araújo
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Adriano Tavares, diretor do 
torneio, fez um balanço “ex-
tremamente positivo” desta 8.ª 
edição, o responsável considera 
que este ano o “espírito do tri-
bol” esteve presente em todas 
as modalidades. “Com o passar 
dos anos as equipas estão envol-
vidas no espírito tribol, o fute-
bol é a modalidade onde esse tal 
espirito desportivo nem sempre 
estava tão presente mas este 
ano correu mesmo muito bem”, 
revelou o dirigente do torneio.

Todos os anos é concedido 
à equipa com maior fair-play o 
prémio “Espírito Tribol”, sen-
do que este ano, de acordo com 
Adriano Tavares, todas as equi-
pas merecem essa recompen-
sa, visto que “não houve situa-
ções de indisciplina”, afirmou. 

O número de equipas em 
competição manteve-se o mes-
mo que no ano passado, no 
total, foram 16 os grupos em 
disputa pelo pódio. Para além 

de equipas de Vila Real, o Tri-
bol conta ainda com várias 
equipas do norte e centro do 
país, Adriano Tavares refe-
riu uma equipa de Aveiro, que 
vem desde a primeira edição, 
para o responsável do torneio, 
são estas “coisas que também 
ajudam a fortalecer o evento”. 

Adriano Tavares considera 
que esta “foi a melhor edição de 
sempre”, a iniciativa deste ano 
distingue-se“principalmente 
pela maior envolvência de ou-
tras atividades para além do 
Tribol”, explicou. Com o cam-
peonato como pano de fundo, 
quem foi até Codessais naque-
le fim-de-semana, teve ainda 
oportunidade de participar 
noutras atividades. A oferta era 
variada, desde atividades radi-
cais, que ficaram a cargo da em-
presa Wind Spiders, vários in-
sufláveis que fizeram as delícias 
dos mais pequenos, entre outras 
iniciativas que reforçam o slo-

gan “O Tribol é muito mais”.
A edição deste ano ficou 

ainda marcada pela realização 
da TriParty, uma festa que de-
correu no sábado à noite, dia 
4 de julho, onde atuou Álvaro 
Costa. No que diz respeito à 
adesão da parte da população de 
Vila Real a esta festa realizada 
no âmbito do torneio, Adriano 
Tavares revela que esperavam 
“uma adesão diferente da parte 
da cidade”, no entanto, o res-
ponsável acredita que “a marca 

da TriParty vai ficar e no próxi-
mo ano será melhor”, afirmou.

Em relação às infraestrutu-
ras, a bancada ganhou este ano 
o dobro da lotação, o que fez 
com que o público a assistir às 
provas aumentasse em relação 
ao ano passado. Para além disso, 
Adriano Tavares, revela que este 
ano fizeram uma grande aposta 
na divulgação do evento, através 
da distribuição de 15 000 flyers, 
das redes socais e da comunica-
ção social. “A marca Tribol já 
não é uma marca de todo estra-
nha, em Vila Real, na região e 
alargando um bocadinho mais 
as fronteiras na região norte 
e centro do país”, assegurou.

O conceito do Tribol sur-
giu há oito anos, no verão de 
2008, com a ideia de reali-
zar um torneio de andebol de 
praia em Vila Real. “Tivemos 
algum receio da recetivida-
de e na altura surgiu a ideia 

de juntar estas três modalida-
des”, explicou Adriano Tavares. 

Tribol solidário

Para além do espirito de 
equipa e do gosto pelo despor-
to, o torneio Tribol tem ainda 
uma vertente solidária. Desta 
forma, pelo segundo ano conse-
cutivo, a organização do torneio 
decidiu ajudar a Joaninha, uma 
menina de Vila Real portado-
ra de uma doença muito rara. 

No ano passado a campa-
nha foi “tampinhas para a Joa-
ninha”, este ano a novidade foi 
a envolvência de uma equipa 
na angariação de fundos para 
a causa. Pedro Gamos, um par-
ticipante de Aveiro, é respon-
sável por um restaurante de 
Sushi e decidiu levar a iguaria 
japonesa até Vila Real como 
forma de reverter as recei-
tas em ajuda para a Joaninha.

“Vimos cá desde o início, 

para além disso sou pai e estas 
causas tocam-nos de uma ma-
neira diferente”, explicou Pedro 
Gamos. “O nosso objetivo não 
era fazer dinheiro, era tudo o 
que as pessoas quisessem dar re-
vertia para a Joaninha”, afirmou.

“É o pouco que podemos 
dar de volta a quem nos dá 
tanto quando vimos cá este 
fim-de-semana”, contou o pro-
fissional de sushi. A iniciativa 
acabou por ser um sucesso, “as 
pessoas aderiram, foi engra-
çado, muita gente experimen-
tou, eventualmente para o ano 
podemos pensar em divulgar 
um bocadinho mais e fazer 
durante mais tempo”, revelou. 

“São gestos destes que nos 
fazem continuar e nos fazem 
acreditar que de facto este pro-
jeto tem viabilidade, tem cres-
cido de ano para ano e esta 
parte social é um aspeto a man-
ter e a aumentar se possível”, 
concluiu Adriano Tavares.n
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Tribol anima fim-de-semana em Vila Real
Disputou-se em Vila Real nos dias 3,4 e 5 de julho, o 8.º torneio de Tribol de Praia da Cidade de Vila Real, que engloba três 
modalidades de praia: futebol, voleibol e andebol. A Sernor Caixilharias ganhou o primeiro lugar no pódio, seguida da equipa       
“Nãoélojadoandebol.com” e no terceiro lugar ficou “O Jardim”.

Texto: Salomé Ferreira

FOTO: SF

> As atividades radicais fizeram as delícias dos mais novos
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Quatro anos separam o nas-
cimento do conceito em Lisboa e 
a criação do núcleo da Re-Food 
na cidade Transmontana. Foi 
em Março de 2011 que o proje-
to arrancou, quatro anos depois 
já conta com vários núcleos es-
palhados por todo o país e as 
perspetivas de crescimento são 
enormes. 

A missão é essencialmente 
“acabar com o desperdício de 
alimentos preparados e a insu-
ficiência alimentar, aumentan-
do a solidariedade comunitária”. 
Tudo começou quando Hunter 
Halder, um norte-americano que 
veio para Portugal, se apaixonou 
pelo país e com uma bicicleta 
lançou o conceito de recolha de 
excedentes alimentares para aju-
dar quem mais precisa. 

O projeto tem como motor de 
expansão a boa vontade das pes-
soas e a sua vontade em ajudar, 
já que toda a atividade assenta 
em trabalho 100% voluntário, 
efetuado por cidadãos para cida-
dãos. Foi exatamente esse gosto 
em ajudar os outros que impul-
sionou a criação de um núcleo 
em Vila Real. “As primeiras ini-
ciativas remontam a novembro 

de 2014”, conta Pedro Cardoso, 
um dos pioneiros do grupo. 

O grupo de pessoas que ini-
ciou o projeto começou por di-
namizar reuniões em determi-
nados pontos da cidade, com o 
objetivo de “criar condições e de 
agrupar pessoas com capacida-
des no sentido de fazer com que 
este projeto chegasse também a 
Vila Real”, explicou o membro 
da Re-Food. Em dezembro do 
ano passado participaram na 
convenção nacional da Re-Food 
e foi nessa altura que estabelece-
ram os primeiros contactos com 
o fundador, Hunter Halder, “ve-
rificámos um grande apoio, uma 
grande abertura por parte da es-
trutura, no sentido de apoiar esta 
iniciativa também em Vila Real”, 
revelou Pedro Cardoso.

De acordo com o membro do 
núcleo vila-realense, o número 
de “pioneiros” foi aumentan-
do exponencialmente em cada 
reunião. Nos primeiros tempos 
eram apenas quatro os “pionei-
ros” que constituíam o núcleo da 
Re-Food na cidade transmonta-
na, na segunda reunião passaram 
a ser 12 e no limite chegaram a 
ser 18. Foram estas as pessoas 

que subscreveram ao documen-
to na manifestação de vontade à 
adesão da estrutura.

Pedro Cardoso sublinha 
o facto de esta iniciativa estar 
“completamente despoluída de 
qualquer ligação que não seja 
meramente social”. “A nossa 
única e exclusiva vontade é aju-
darmos quem precisa, estarmos 
devidamente integrados na co-
munidade local, onde vamos 
desenvolver a nossa atividade e 
no fundo contribuir de alguma 
maneira para acabar com a ca-
rência alimentar”, acrescentou.

A implementação do núcleo 
obedece a várias fases, assim, a 
primeira etapa, que culminou 
no passado dia 20 de junho, na 
reunião Sementeira que se reali-
zou em Vila Real, dizia respeito 
à fase de divulgação do projeto. 
Nesta fase o objetivo era “expli-
car às pessoas o que é a Re-Food, 
como funciona e as razões de 
existir”, declarou Pedro Cardoso. 
Foi também neste período que 
se realizou a captação de volun-
tários. 

Com a realização da reunião 
Sementeira, onde foi apresenta-
do o projeto à comunidade e for-
malizado o núcleo de Vila Real, 
houve um aumento do número 
de voluntários disponíveis para 
participar, eram pouco mais de 
100 e neste momento já conta-
bilizam na base de dados cerca 
de 180, no entanto, “os números 
mudam todos os dias”, sublinhou 
Pedro Cardoso. Para além dos 
membros já pertencentes ao nú-
cleo assistiram à reunião mais de 
140 pessoas, revelou. A Re-Food 
pretende ser a 1.ª associação 
mundial constituída somente 
por voluntários, com uma es-
trutura administrativa também 

apenas com voluntários.
Pedro Cardoso considera 

que em Vila Real a iniciativa está 
a ser bem recebida não só pela 
comunidade em geral mas tam-
bém pela comunidade institu-
cionalizada. Para além das várias 
iniciativas que realizam na cida-
de com o objetivo de recolher 
voluntários, recebem também 
várias manifestações de vontade 
em participar no projeto através 
da página de Facebook, E-mail e 
telefone. 

Enquanto decorria o proces-
so de divulgação do projeto, o 
núcleo de Vila Real fez “uma coi-
sa que não é normal nestas estru-
turas”, explicou Pedro Cardoso, 
visto que adiantaram trabalho da 
fase seguinte e iniciaram contac-
to com algumas fontes (restau-
rantes, frutarias, supermercados, 
cantinas, padarias etc.), de forma 
a perceberem qual era o apoio 
que tinham disponível da parte 
destas entidades. “Foi-lhes dado 
a conhecer o projeto e solicitado 
um pré-registo de disponibilida-
de, que significa fundamental-
mente isto: se a Re-Food abrisse 
amanhã que alimentos tinham 
disponíveis?”, contou. Algumas 
das entidades contactadas mos-
traram recetividade imediata em 

relação ao projeto, “essa parte 
foi para nós uma alegria e não 
foi propriamente uma surpresa 
porque sabemos que estas coisas 
da solidariedade funcionam”, de-
clarou. 

Apesar da fase da divulgação 
já se encontrar concluída, é uma 
ação que “acaba por ser transver-
sal a todo o projeto”, confessou 
Pedro Cardoso. Neste momento 
o núcleo de Vila Real já se en-
contra na fase seguinte, em que 
já está oficializado e os pioneiros 
passam a ser denominados de 
gestores. Esse grupo de gestores 
vão gerir cinco pastas de atuação, 
entre as quais as relações com a 
comunidade e com as fontes e as 
operações, ou seja, a gestão do 
espaço, dos voluntários e a iden-
tificação dos beneficiários.

De acordo com Pedro Car-
doso, o objetivo é que o núcleo 
esteja operacional, no limite, no 
primeiro trimestre de 2016. No 
entanto, estão a trabalhar para 
conseguir estar prontos antes 
do natal, “seria o indicado para 
nós, é uma época difícil para 
quem está nestas situações e se-
ria uma forma de tornar o natal 
mais agradável para algumas 
pessoas”.n
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Movimento contra o desperdício alimentar 
chegou a Vila Real
Um homem, uma bicicleta e uma grande dose de boa vontade, foram estes os ingredientes que geraram o projeto Re-Food, que 
tem como missão acabar com o desperdício alimentar. Depois de já se ter expandido para várias regiões do país, o conceito 
chegou agora a Vila Real.

Texto: Salomé Ferreira
> Famílias a desfrutar do piquenique

FOTO: SF

> Ação de divulgação do núcleo de Vila Real
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A partir do dia 26 de ju-
nho Sernancelhe passou a fazer 
parte da “rede de Lojas Inte-
rativas de Turismo, podendo, 
pela primeira vez na sua histó-
ria, ser promovido como parte 
integrante da região Norte de 
Portugal”, afirmou Carlos Silva, 
presidente da Câmara, em dis-
curso nos Paços do Concelho. 

Na opinião do autarca, o 
equipamento turístico situado 
no Centro Municipal de Artes, 
“será um importante contribu-
to para a promoção e afirmação 
do concelho como território 
de grande apetência turística”. 
“Vejo nesta Loja Interativa de 
Turismo a oportunidade para 
que também o nosso patrimó-
nio, os nossos produtos, as nos-
sas empresas, as nossas gentes 
ganhem um novo dinamismo, 
conheçam um novo estímulo 
e assumam que a autenticida-
de pode ser a nossa maior ri-
queza”, afirmou Carlos Silva. 

Este projeto, que coloca o 
concelho na rede de espaços 
de promoção e informação tu-
rística que liga todo o Norte de 

Portugal, surgiu da necessidade 
de colmatar uma lacuna no que 
diz respeito a informação tu-
rística e apoio ao visitante. De 
acordo com Armando Mateus, 
vereador da Câmara Munici-
pal, esta loja com “uma gran-
de componente de multimé-
dia, virtual e informática”, veio 
dar resposta a esse problema. 

A cerimónia iniciou-se na 
Câmara Municipal de Sernan-
celhe, local onde foram rece-
bidos Emídio Guerreiro e Me-
lchior Moreira. “Hoje estamos 
aqui a fazer história”, referiu o 
presidente da Entidade de Tu-
rismo do Porto e Norte de Por-
tugal. “Com este equipamento 
vamos potenciar mais esta mar-
ca Sernancelhe”, acrescentou.

Para Melchior Moreira, 
“Sernancelhe tem a mesma im-
portância que o município do 
Porto. Não fazemos distinção 
entre um concelho que tenha 
mais de 500 mil habitantes ou 
um concelho que tenha seis 
ou sete mil habitantes. Todos 
para nós têm a mesma im-
portância turística”, explicou.

No decorrer da inauguração 
Melchior Moreira revelou que 
“dentro de dois ou três meses”, 
será possível “vender um produ-
to de Sernancelhe em qualquer 
parte do mundo”, a partir de 
um site onde estará disponível 
informação acerca de todos os 
municípios. Toda a informação 

turística está acessível 24 horas 
por dia num painel interativo, 
situado no exterior, de cada 
concelho pertencente à rede.  

Desta forma, Sernancelhe, 
a par com os outros municí-
pios que fazem parte da rede 
Porto e Norte de Portugal, 
encontra-se ainda a ser pro-
movido no “maior Welcome 
Center da Europa, junto à es-
tação de São Bento”, no aero-
porto Francisco Sá Carneiro e 
em Santiago de Compostela. 

Durante a inauguração do 
espaço turístico em Sernance-
lhe, Isabel Castro, responsável 
técnica das Lojas Interativas 
de Turismo, informou os pre-
sentes que se encontra dispo-
nível uma aplicação gratuita 
para smartphones, com todas 
as informações para ir e estar 
na terra da castanha. Esta apli-
cação funciona online e offline. 

Melchior Moreira expli-
cou ainda que este espaço não 
funciona como um posto de 
turismo, mas sim como uma 
loja, visto que se vendem tam-

bém os produtos da região. 
De acordo com Arman-

do Mateus, Sernancelhe teve 
a “preocupação de fazer uma 
oferta diferente das outras lo-
calidades, nomeadamente na-
quilo que somos mais genuínos: 
a nossa paisagem, a nossa gas-
tronomia, os produtos endó-
genos como é o caso da casta-
nha e as cavacas de Freixinho”. 

Os conteúdos existentes 
nas lojas Interativas encon-
tram-se em português, inglês 
e espanhol. O próximo passo 
será disponibilizar a informa-
ção em francês e alemão, sen-
do que o mandarim poderá 
vir a ser uma aposta futura. 

As lojas Interativas de Tu-
rismo apresentam a sua infor-
mação e promoção tendo em 
conta os sete produtos estra-
tégicos da região: Turismo de 
Negócios, City & Short Breaks, 
Gastronomia e Vinhos, Turismo 
e Natureza, Turismo Religioso, 
Touring Cultural & Paisagís-
tico e dos 5 Patrimónios, Tu-
rismo de Saúde e Bem-Estar.n

De Sernancelhe para o Mundo
Sernancelhe abriu, no mês de junho, uma Loja Interativa de Turismo. A cerimónia de inauguração do espaço de informação 
turística contou com a presença do Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, e com o presidente da 
entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira.
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Sernancelhe

Texto: Salomé Ferreira

> Inauguração da Loja Interativa de Turismo de Sernancelhe.

> Discurso de Emídio Guerreiro, Secretário de Estado do Desporto e Juventude

FOTO: SF

FOTO: SF



Como é que se deci-
diu candidatar a presiden-
te da Câmara Municipal?

Já tinha alguns anos de ex-
periência autárquica, em 1993 
nos gabinetes de apoio e mais 
tarde como vereador. Quando, 
por imposição legal, o meu an-
tecessor não se podia candidatar 
mais, disponibilizei-me e tendo o 
apoio do partido socialista, can-
didatei-me, vencendo as eleições 
com o melhor resultado de sem-
pre numa primeira candidatura.

Mas sempre esteve nos seus 
planos alcançar este cargo?

Como em tudo na vida, 
quando trabalhamos numa área 
temos sempre a vontade de fazer 
mais e melhor. A grande diferen-
ça é que enquanto presidente, 
podemos decidir, levar adian-
te as nossas ideias, os nossos 
projetos e fazer coisas diferen-
tes, que é o que estamos a fazer.

Qual a maior dificul-
dade que encontrou quan-
do tomou posse do cargo?

Embora estivesse no exe-

cutivo da Câmara, deparei-me 
com encargos financeiros aci-
ma do que era previsível e de 
que tinha conhecimento oficial, 
o que tornou o ano de 2014 um 
ano difícil para estabilizar as 
contas do município, mas con-
seguimo-lo fazer e agora já es-
tamos a desenvolver os nossos 
projetos, tendo neste momento 
uma saúde financeira invejável. 

O que foi preciso mudar?
Foi preciso reorganizar os 

serviços, conseguimos econo-
mizar nos gastos da Câmara 
Municipal 374 mil euros num 
ano e fomos criteriosos nos 
investimentos que estávamos 
a fazer e também nos futuros 
projetos. Isso foi feito com sen-
satez e com os recursos que 
temos, vamos conseguindo 
concretizar os nossos projetos. 

Quais os setores pre-
dominantes no concelho?

O nosso produto principal é 
o vinho e nós somos dos conce-
lhos do Douro com maior per-
centagem de vinha. A Serra do 

Marão é também uma das nossas 
maiores apostas, a qual estamos 
a promover junto da população, 
principalmente a nível turístico 
e na produção de castanha, mel 
e resina. Estamos a trabalhar e a 
investir para que o Marão além 
de um potencial turístico, tan-
to a nível paisagístico como dos 
percursos pedestres, de bicicleta 
ou mota, se torne também uma 
zona de produção, pois temos 
produtos que temos que valo-

rizar de forma a criar riqueza 
para os habitantes locais e per-
mitir que se fixem no concelho. 

De que maneira é que o mu-
nicípio investe no turismo?

Estamos a promover junto 
dos produtores, do enoturismo 
e do turismo rural, um rotei-
ro de forma a conseguir tra-
zer os turistas a visitar o nosso 
concelho. Estamos também a 
desenvolver percursos de natu-
reza para que as pessoas pos-
sam visitar a nossa paisagem 
fantástica do Alto Douro Vi-
nhateiro e da Serra do Marão.

Como é que o municí-
pio tem enfrentado a cri-
se que o país ultrapassa?

Santa Marta sente muito a 
crise porque simultaneamen-
te existe a crise nas Caves de 
Santa Marta, que está a passar 
por uma fase difícil. A crise 
é também uma oportunida-
de e nós encaramo-la como 
tal, por isso, estamos a investir 
na promoção do nosso vinho. 

Nós entendemos que no Dou-
ro os durienses têm que viver bem 
e felizes e estamos a trabalhar 

para valorizar a nossa uva, ou 
seja, o vinho tem que se valorizar 
na sua produção, quando os pro-
dutores ganharem relativamente 
bem, a crise supera-se. É esse o 
trabalho que temos feito, através 
da valorização dos nossos vinhos, 
nomeadamente na participação 
em concursos internacionais, de 
forma a que sejam reconhecidos 
e para que sejam uma mais-valia 
para os produtores e contri-
bua para o seu enriquecimento.

Uma das suas apostas 
no futuro é essencialmen-
te a produção do vinho?

Sim, eu penso que cada vez 
mais as autarquias são agentes 
económicos e temos que apos-
tar na valorização do principal 
produto que, para nós, é o vi-
nho. O vinho do Douro nunca 
esteve tão bem como agora, a 
distribuição da riqueza é que 
ainda não é transversal, ou seja, 
a produção ainda não recebe 
o devido valor pelo vinho e se 
todos nós conseguirmos que a 
produção receba o devido va-
lor pela uva, o Douro supera a 
crise em que está mergulhado.

Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião desde 2013, Luís Machado, contou ao VivaDouro como têm sido os últimos dois anos como líder da autarquia, afirmando que neste momento o município tem “uma saúde financeira invejável”.
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Luís Machado: “Os durienses têm que viver bem e felizes”

Texto: Ana Portela

> Estátua do “Trabalhador da Vinha”, junto à Câmara Municipal 
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Entrevista com Luís Machado

Algum dos servi-
ços prestados à população 
foi afetado devido à crise?

Não, nós temos uma grande 
missão no nosso mandato que é 
criar o bem-estar e a felicidade 
dos penaguienses e nesse sen-
tido temos dois objetivos. Um 
deles é cuidar da população, va-
lorizando o nosso concelho de 
forma a criar riqueza. Estamos a 
investir na educação, na cultura 
e na ação social, estamos a criar 
medidas de proteção aos mais 
idosos, temos um programa de 
medicamentos solidários, pro-
grama “viver com conforto”, tam-
bém direcionado para os idosos 
e recuperação da habitação de-
grada. Nós assumimos também 
o compromisso de erradicar as 
habitações degradadas durante 
o ano  atual e vamos fazê-lo, ou 
seja, quem viver em Santa Marta 
tem que viver bem, em condi-
ções dignas e tem que ser feliz. 

Quais  os princi-
pais projetos que o conce-
lho tem neste momento?

O nosso principal projeto é 
a educação, nós temos que ter a 
melhor escola do país. No início 
do próximo ano letivo abrirá uma 
nova escola e queremos que nesta 
escola as crianças sejam bem for-
madas, se sintam seguras, com os 

pais envolvidos na comunidade 
escolar e que quem receber edu-
cação em Santa Marta, se lembre 
do concelho. Se nós conseguir-
mos introduzir conhecimento 
nas nossas crianças, elas um dia 
voltam a Santa Marta e fazem 
deste o melhor concelho do Dou-
ro e um dos melhores do norte. 
Outro dos objetivos é promover a 
nossa cultura, para que quem nos 
conheça culturalmente, mais fa-
cilmente adquira os nossos pro-
dutos. Se conseguirmos divulgar 
a nossa cultura pelo país e pela 
europa, mais fácil é vender os 
nossos produtos locais, criando 
riqueza e consequentemente uma 
melhor vida aos penaguienses.

O número da popula-
ção envelhecida é um pro-
blema para o concelho?

À semelhança de todos os 
concelhos, é um problema trans-
versal do país e em concelhos 
como o nosso é mais eviden-
te. É uma oportunidade para 
aproveitar a sabedoria e expe-
riências dos mais velhos, para 
nos ajudar a formar penaguien-
ses com muito conhecimento, 
muita capacidade e competên-
cias, para que Santa Marta de 
Penaguião se afirme no país. 

Quais as medidas do concelho 

para fixar a população jovem?
É sempre difícil porque as 

oportunidades são poucas. Nós 
temos um programa de bolsas 
aos alunos universitários, es-
tamos muito atentos a todas 
as oportunidades de estágios e 
sempre que possível damos uma 
primeira experiência aos nossos 
universitários, contudo tem que 
ser o setor privado a dar estas 
oportunidades de trabalho e 
nós estamos disponíveis para 
ajudar no que for necessário. 
Precisamos de uma nova área, 

no setor das tecnologias ou da 
inovação, que se volte para San-
ta Marta, que tem uma grande 
centralidade, estando a dez mi-
nutos da ferrovia, do rio Douro e 
da A24, portanto estamos muito 
bem localizados. Queremos criar 
aqui uma incubadora de empre-
sas e uma plataforma logística 
para os produtos locais, para que 
a inovação seja uma realidade 
no município, criando também 
com isso mais postos de trabalho.

Sendo presidente da Câ-
mara Municipal, como é que 
lida com a oposição política?

Não tem havido qualquer 
tipo de pro-
b l e -

mas, colaboramos muito e du-
rante este mandato penso que 
não tivemos nenhum voto con-
tra, todos os projetos têm sido 
consensuais e a oposição tem 
concordado com a nossa gestão. 

Neste momento, se pudesse 
governar o país o que mudaria?

O essencial era que todos per-
cebessem que o mais importante 
de Portugal são os portugueses. 
Constituir uma política social 
que ajudasse os portugueses a 
viver com dignidade e a serem 
felizes e uma política económi-
ca muito rigorosa mas de inves-
timento, pois sem investimento 
não há trabalho, sem trabalho 
não há emprego e sem emprego 
não há pessoas. Penso que era 
isto que deveria estar sempre 
presente para quem governasse 
este país, as pessoas são o mais 
importante e Portugal não é um 
país de litoral e interior, é um 
todo, e estando nós muito perto 
de Espanha, uma das prioridades 
económi-
cas de-
veria 
ser 
o 

mercado ibérico, porque com 
este mercado o nosso país 
conseguiria sustentar-se eco-
nomicamente e seria a gran-
de oportunidade para todos. 

Qual o balanço que faz de 
quase dois anos de mandato?

Em termos pessoais faço um 
balanço muito positivo, com 
muita satisfação pessoal, pois 
é uma honra e um gosto servir 
os penaguienses, uma função 
que me agrada muito, ajudar 
quem precisa de nós. Ao nível 
do trabalho e projetos, tivemos 
um ano muito bom, que foi o 
de 2014, em que estabilizamos a 
Câmara Municipal e tornamo-
-la cumpridora das suas obri-
gações e compromissos. Agora 
é estimulante pelo facto de pu-
dermos desenvolver os projetos 
em que acreditamos e que vão 
de encontro à nossa missão, que 
é criar bem-estar para os pena-
guienses e trabalhar para que 
eles sejam felizes e vivam bem. 

Para terminar, qual a mensa-
gem que deixa aos durienses?

Todos juntos trabalha-
mos para que viver no Dou-
ro seja motivo de felicida-
de e conseguirmos deixar 
uma região promissora 
para os nossos vindouros.n

Luís Machado: “Os durienses têm que viver bem e felizes”
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> Na foto: o presidente da Câmara Luís Machado
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O município do Peso da Régua jun-
tamente com o apoio do Clube de Caça 
e Pesca do Alto, da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários e 
G.N.R. do Peso da Régua, realizou a II 
caminhada noturna do concelho. Foram 
cerca de 900 os participantes nesta ini-

ciativa desportiva, que começou junto 
ao Clube de Caça e Pesca do Alto Dou-
ro, seguindo pela zona ribeirinha, Oli-
val Basto, Praça Renato Aguiar, Piscinas 
Municipais, Zona Histórica do Peso, 
Igreja Matriz, Av.ª Diocese de Vila Real, 
terminando no ponto de partida. 

Daniel João, de 23 anos, participante 
da I e II caminhadas noturnas no Peso 
da Régua, salientou a importância da 
iniciativa na região e fez um balanço 
“extremamente positivo”, acrescentan-
do que “o número de pessoas presentes 
mostra que é uma cidade em contínuo 
desenvolvimento”. Segundo o municí-
pio, o lema será continuar a trabalhar, 
de modo a que a política de dinamização 
desportiva e cultural seja uma realidade 
no concelho.n

II Caminhada noturna no Peso da 
Régua
Realizou-se, no mês de junho, a segunda caminhada noturna do 
Peso da Régua. Centenas de pessoas aderiram à iniciativa.

A I Gala de Desporto do Peso da Régua 
teve como principal objetivo, homenagear 
os protagonistas reguenses que se destaca-
ram nas diversas modalidades.

O presidente da Câmara Municipal do 
Peso da Régua, Nuno Gonçalves, salientou 
a importância de uma “estratégia desporti-

va capaz de potenciar o desenvolvimento 
do concelho”, agradecendo o trabalho e 
empenho que os clubes têm demonstrado 
ao longo do tempo, decisivo para a pro-
jeção do município quer a nível regional 
como nacional.

O prémio “Equipa do Ano” foi atribuí-
do às equipas agraciadas com um Voto de 
Louvor pelo município devido aos resulta-
dos que conseguiram na época 2014/2015: 
Associação Amigos Abeira Douro, ao 
Clube de Caça e Pesca do Alto Douro e ao 
Sport Club da Régua.

Durante o evento foram vários os mo-
mentos de entretenimento. O fado marcou 
presença pela voz de Cristina Marques, 
seguindo-se alguns momentos musicais 
protagonizados por Ana Lucas e Rita Go-
mes. As  Dance Kids marcaram a abertura 
e o encerramento da I Gala de Desporto do 
Peso da Régua.n

I Gala de Desporto do Peso da 
Régua

FOTO: DR

Texto: Ana Portela

FOTO: DR

No passado  mês  de   junho,  realizou-se  a  I   Gala  de  Desporto  do Peso da 
Régua  no  Pavilhão  Multiusos  Municipal  António Saraiva.
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De 10 a 12 de julho todos 
os caminhos foram dar a Vila 
Real, a capital transmontana 
recebeu aquele que, de acordo 
com Federação Internacional de 
Automobilismo, é um dos me-
lhores eventos automobilísticos 
a decorrer em Portugal este ano. 
Na opinião de Rui Santos este 
foi um “evento histórico para a 
história do Circuito Internacio-
nal e para a cidade”. “Foi talvez 
o evento que mais projetou Vila 
Real no mundo”, acrescentou. 

Rui Santos descreveu o 
evento como “maravilhoso”, ao 
mesmo tempo que admitia um 
“balanço extremamente posi-
tivo” acerca destes três dias. “A 
mensagem que temos recolhido 
te todos aqueles que participa-

ram é de satisfação por tudo 
aquilo que foi feito nos últimos 
dias aqui em Vila Real”, revelou. 

Nas estimativas realizadas 
antes da realização do circuito 
eram esperadas 220 mil pessoas 
para assistir às provas ao longo 
dos três dias. Apesar de ainda 
não ter dados oficiais, Rui San-
tos adiantou que a meio da tar-
de de domingo tinha indicação 
que mais de 180 mil pessoas ti-
nham passado pelo circuito até 
aquele momento, “andará muito 
perto das 200 mil pessoas nos 
três dias”, estimou o autarca.

O presidente da Câma-
ra revelou ainda que o even-
to está pago, “já estava pago à 
partida e portanto as receitas 
são semelhantes às despesas”, 

afirmou, “ a receita anda per-
to de 1,5 milhões de euros e as 
despesas também”, explicou. 

Também Francisco Brito, 
membro da Associação Promo-
tora do Circuito Internacional 
de Vila Real, fez uma apreciação 
positiva em relação à estreia do 
WTCC na cidade transmontana, 
indicando apenas o facto de exis-
tirem, “alguns pormenores no 
traçado que poderão ser melho-
rados”, declarou ao VivaDouro. 

Rui Santos aproveitou ainda 
para agradecer a “todos aque-
les que trabalharam muitos dias 
para que tudo isto fosse uma rea-
lidade”, declarou. O autarca ga-
rantiu ainda que o evento se rea-
lizará de novo no próximo ano. 

Rui Santos não esconde a pai-
xão que tem pelos automóveis e 
pela velocidade. O presidente do 
município vestiu o fato de piloto 
e acelerou no Troféu Abarth 500.

“Cumpri um sonho de crian-
ça”, admitiu o autarca. “Quando 
via Manuel Fernandes, Sidónio 
Cabanelas, António Taveira, 
pilotos de Vila Real, a correr 
imaginava-me um dia no cir-
cuito, mas não tinha a expeta-
tiva de que tal pudesse acon-
tecer”, contou ao VivaDouro.

A participação deste ano não 
foi a estreia do autarca no circui-
to, Rui Santos correu também 
nas provas de 2014, onde fez uma 
participação “muito cautelosa”, 
como o próprio descreveu, “diria 
que não usufrui de forma com-
pleta”, afirmou. “Este ano com 
mais confiança e tranquilidade 
voltaram-me a fazer o convite e 
a tentação foi mais que a razão 
e voltei a participar”, revelou. 

 “Se eu o achava fantástico 
agora acho-o extraordinário”, 
revelou Rui Santos, ao falar da 
opinião que tem do circuito de-
pois de o ter experimentado en-

quanto piloto. O presidente par-
tilha ainda a opinião de grande 
parte dos pilotos em relação à 
chicane de Mateus, “sou daque-
les que considera que a chicane 
de Mateus está a mais”, declarou.

Para além do WTCC o cir-
cuito citadino recebeu ain-

da mais seis provas nacionais, 
onde participaram mais de 120 
pilotos portugueses. A FEUP 
(Desafio único), Legends Cups, 
Competição Nacional de Clás-
sicos, Competição Nacional de 
Velocidade e a Troféu 500.n 

Rui Santos: “Este é um evento histórico”
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Especial Circuito Internacional de Vila Real
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Vila Real recebeu, no passado fim-de-semana, pela primeira vez, uma prova do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), 
integrada no 45.º Circuito Internacional de Vila Real. Rui Santos, presidente da Câmara Municipal, considera que o evento “superou 
todas as expectativas”, salientando ainda que a iniciativa está paga e que projetou Vila Real para o mundo.

Texto: Salomé Ferreira

> Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real

> Tiago Monteiro, o único português em competição no WTCC em Vila Real
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Especial Circuito Internacional de Vila Real

Depois de ter ficado em 
quinto lugar na primeira prova, 
o piloto português da Honda, 
partiu do quinto posto para a 
segunda corrida, mas as espe-
ranças de chegar ao pódio foram 
por água abaixo quando bateu 
contra o muro de betão depois 
de ter ficado entre dois Ladas 
nos primeiros metros da corrida. 

Tiago Monteiro acabou por 
confessar que o incidente foi 
“muito muito frustrante”, admi-

tiu o piloto em conferência de 
imprensa. Acrescentando ainda 
que conseguiu ver a possibilida-
de de chegar ao pódio se tivesse 
conseguido passar entre os dois 
carros, “teria sido um bom des-
fecho do fim-de-semana, prin-
cipalmente para agradecer às 
pessoas o fantástico apoio du-
rante toda a semana”, confessou. 

Em relação ao circuito de 
Vila Real, onde nunca tinha 
competido anteriormente, o 

piloto considera que 
“é um circuito muito 
exigente. Ouvi imen-
sas histórias acerca do 
traçado e agora consi-
go entender porque é 
que toda a gente fica 

entusiasmada com ele”, afirmou. 
José Maria López arrancou 

da “pole position” na primeira 
corrida, acabando por conse-
guir a sua sexta vitória na épo-
ca e desta forma consolidar a 
liderança do campeonato. O 
piloto argentino completou as 
13 voltas ao circuito vila-rea-
lense em  26.23,906 minutos. 

“É um circuito muito difí-
cil. Temos de nos manter aler-
ta durante toda a corrida, visto 
que qualquer toque pode deitar 
tudo a perder. Felizmente tudo 
correu bem, mas foi mesmo di-
fícil, pois não sabíamos como 
iria reagir o carro ao longo 
de tantas voltas com os mes-

mos pneus”, declarou o piloto 
na conferência de imprensa. 

Em segundo lugar acabou Sé-
bastien Loeb (Citroen), com uma 
diferença de 1,519 segundos. O 
húngaro Norbert Michelisz ocu-
pou o terceiro lugar do pódio a 
5,391 segundos do vencedor. 

Beneficiado pela regra de in-
versão dos 10 primeiros lugares 
da grelha de partida para a se-
gunda corrida, o piloto chinês 
Ma Qing Hua (Citroen) acabou 
por se consagrar vencedor. Esta 
vitória dá continuidade ao domí-
nio da parte da Citroen, que em 
16 provas conseguiu 14 vitórias, 
na época que está a decorrer. 

O segundo lugar ficou a car-

go de outro piloto da marca fran-
cesa, o francês Ivan Muller, já no 
terceiro lugar do pódio ficou Ga-
briele Tarquini (Honda), colega 
de equipa de Tiago Monteiro. 

Contas feitas, o fim-de-se-
mana revelou-se positivo para o 
piloto argentino que segue em 
primeiro lugar com 322 pon-
tos. Seguido do francês Ivan 
Muller (267) e do terceiro clas-
sificado Sébastien Loeb (230). 

O piloto português Tiago 
Monteiro caiu para sétimo lu-
gar, tendo sido ultrapassado 
pelo húngaro Norbert Michelisz 
(Honda), por Gabriele Tarqui-
ni e pelo vencedor da segun-
da corrida, Ma Qing Hua.n

Tiago Monteiro desiste nos primeiros 
metros da corrida
A segunda corrida do campeonato do mundo de carros de turismo em Vila Real ficou marcada pelo acidente que obrigou Tiago 
Monteiro (Honda) a abandonar a pista. O dia começou com uma vitória “confortável” do argentino José Maria López (Citroen), na 
segunda corrida foi o chinês Ma Qing Hua (Citroen) que conseguiu o primeiro lugar do pódio.

Texto: Salomé Ferreira

> Pódio da primeira corrida

FOTO: SF
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> Fonte: Meuresultados.com
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Realizou-se no dia 5 de julho a Rampa Porca de Murça, prova que contou para o Campeonato Nacional de Montanha. João 
Fonseca foi o vencedor, ficando à frente do seu rival, Rui Ramalho.

João Fonseca, piloto do 
Norma M20 FC, foi o vence-
dor da Rampa Porca de Mur-
ça, a quinta prova pontuável 
para o Campeonato Nacional 
de Montanha, com organização 
do Clube Aventura do Minho. 

Esta foi uma prova disputada 
até à última subida, mas em que 
o tempo realizado pelo piloto João 
Fonseca, na primeira subida de 
prova, foi essencial para a vitória.

Rui Ramalho, piloto do Juno 
SSE lutou até ao fim, tentando 
tudo na derradeira subida , mas 
não chegou e no final da pro-
va, faltaram-lhe 2,224s para ul-
trapassar João Fonseca, ficando 
assim pelo segundo lugar. Já o 
seu irmão, Paulo Ramalho, pi-
loto do Juno CN09, optou por 

não alinhar nesta última subida, 
pois a terceira posição era um 
resultado praticamente certo.

O quarto lugar foi para Tiago 
Reis, que com o seu Ford Fies-
ta RS2000, confirmou os resul-
tados que tinha conseguido até 
esta quinta prova, vencendo de 
novo a Categoria 3 e terminan-
do à frente de Nuno Guimarães, 
piloto do BRC CM02 , que fi-
cou em quinto lugar geral e que 
venceu a respectiva categoria.

Manuel Pereira foi o pilo-
to que fez o pior tempo de pro-
va nesta subida, devido a um 
problema no seu  Mitsubishi 
Lancer EVO VI, ficando ain-
da em segundo na Categoria 3.

O piloto Joaquim Teixeira, 
com o seu Porsche 997 GT4, ven-

ceu a Categoria 2, e conquistou 
o sétimo tempo da classificação 
geral, ficando à frente de Luís Nu-
nes, piloto da Seat Leon, oitavo da 
classificação geral, lugar que con-
seguiu por um triz, com uma van-
tagem de meio segundo. Na Cate-
goria 3, subiu ao pódio em terceiro.

Edgar Reis teve um percalço 
que o impediu de conseguir fazer 
tempo, ficando em nono lugar na 
classificação geral e em segundo na 
Categoria 2. O top 10 encerra com 
Luís Silva, piloto da BMW M3.

Cândido Monteiro foi o ter-
ceiro classificado final e ven-
cedor da Taça Nacional, ou 
seja dos Clássicos com cilin-
drada inferior a 1300 cm3.n

Rampa Porca de Murça

Texto: Ana Portela

No âmbito do projeto CEI Património, promovido pela União de Freguesias de Antas e Ourozinho/Telhal (Penedono) em parce-
ria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Lamego, foi criada uma equipa, composta por sete elementos 
em situação de desemprego, com vista à realização de trabalhos em diferentes áreas, relacionadas com o património natural, 
cultural, religioso, gastronómico e arqueológico.

União de Freguesias de Antas e Ourozinho/Telhal 
realiza projeto acerca de património

Durante um ano o grupo 
desenvolveu um vasto trabalho 
de campo, com vista a recolher 
testemunhos de pessoas das três 
aldeias, bem como registos foto-
gráficos. O grande objetivo é pre-
servar todo o tipo de património 
que existe na União de Freguesias. 

Foi ainda realizada a ma-
nutenção e limpeza de vários 
monumentos, “temos várias se-
pulturas antropológicas, fize-
mos a limpeza e sinalizámo-las. 
Também descobrimos algumas, 
nas três freguesias mas mais nas 
Antas”, explicou António Ferraz, 

presidente de junta da União de 
Freguesias. A equipa encontra-
-se a trabalhar em conjunto com 
o historiador João Fonseca que 
está a realizar o levantamento de 
todo o património no concelho. 

Para além do trabalho a nível 
do património arqueológico, foi 
ainda realizado um levantamento 
junto das pessoas das aldeias de 
alguns costumes e lendas que já 
se encontravam fora de uso, entre 
elas a Lenda das 25 Feiticeiras e 
das Formigas Gigantes, que ser-
viram de mote para a preparação 
do carro alegórico para o desfile 
Etnográfico de São Pedro, reali-
zado em Penedono a 29 de junho. 
Evento onde a União de Fregue-
sias acabou por ser premiada.

António Ferraz e os seus co-

laboradores sublinham o facto de 
a população ter sempre recebido 
da melhor forma todas as ativida-
des. O projeto ficou assim marca-
do por uma grande envolvência 
com toda a população, visto que 
muitas das iniciativas realizadas 
nas épocas festivas envolveram 
sempre todos os cidadãos. “Fo-
ram realizados presépios, a quei-
ma do entrudo, a comemoração 
do Dia da Árvores em conjunto 
com as escolas e a utilização do 
forno comunitário para a coze-
dura de pão em forno de lenha”, 
explicaram os colaboradores.

Como forma de chegarem a 
um público mais vasto e também 
aos emigrantes, a equipa realizou 
uma página de Facebook, cons-
tantemente atualizada com todas 

as atividades realizadas. Para o 
presidente este projeto signifi-
ca, “acima de tudo uma grande 
satisfação em ter estas pessoas 
ocupadas, porque sempre é uma 
ajuda. Temos pessoas com for-
mação a trabalhar connosco que 
desta forma conseguem dar um 
contributo para a sociedade e en-
riquecer o currículo”, concluiu. 

No final de todo este pro-
cesso irá ser publicado um livro 
com toda a informação recolhida, 
bem como um vídeo. Está ain-
da prevista a realização de uma 
caminhada aberta a todo o con-
celho de Penedono, com roteiro 
pelos monumentos arqueológi-
cos e pelo património judaico.n

FOTO: DR

Texto: Salomé Ferreira

> João Fonseca, vencedor da prova

> Grupo de trabalho do projeto CEI Património

FOTO:SF
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A Feira Medieval de Lamego 
é sinónimo de ambiente festivo e 
repleto de animação, onde deze-
nas de mercadores, artesãos, ar-
tífices e místicos protagonizam 
a recriação do comércio, das 
artes e dos ofícios dos tempos 
antigos. Os sons das flautas, dos 
cornetos medievais e os berros 
garridos dos cavaleiros fizeram 

lembrar à população que che-
gou mais uma feira medieval. As 
“barraquinhas” tradicionais fo-
ram um ponto de visita obrigató-
rio para quem passeou nas ruas 
lamecenses, prontos para viajar 

no tempo e redescobrir uma das 
mais antigas cidades do país. 

Esta época medieval come-
çou no dia 19 de Junho, pelas 17 
horas, com o auto de abertura da 
feira e ainda algumas atividades 
como os bobos acrobatas e o sal-
timbanco da Charneca, que com 
as suas improvisações, recebeu 
calorosos aplausos daqueles que 

iam chegando para começar a 
viagem no tempo. Ao longo da 
noite, músicos, malabaristas, 
danças do ventre, cuspidores de 
fogo e o torneio medieval apea-
do, juntaram centenas de pes-

soas na zona mais alta e antiga 
da cidade, num ambiente reple-
to de animação e entretenimen-
to. Demuus, um espetáculo de 
fogo, encerrou este dia que rece-
beu visitantes de toda a região.

Leopoldina Silva, uma das 
comerciantes presentes, que já 
participa nesta feira há alguns 
anos, afirmou que apesar do “pe-
ríodo ser um bocadinho difícil, 
como todos sabemos, temos que 
mostrar o que a nossa terra tem”, 
acrescentando que o balanço 
desta feira foi “bastante positivo”. 
Para José António, produtor de 
licores na região, foi a primeira 
vez que participou na feira me-
dieval e confessou que “o tempo 
disponível para este tipo de ex-
posições nem sempre é muito”, 
salientando que foi uma presen-
ça positiva “porque as pessoas 
acabam sempre por levar uma 
lembrança”. Armando Ferrei-
ra, comerciante da cidade, que 
participa todos os anos na Feira 
Medieval, revelou que apesar de 
já terem existido “anos melho-
res”, a “Câmara está a fazer um 
bom trabalho, isto é engraçado”.

O sábado começou com o 

auto da abertura do mercado, 
sempre em animação com ar-
ruadas pelas ruas ocupadas 
pela Feira Medieval, seguindo-
-se o torneio medieval a cavalo 
e apeado que juntou centenas 
de aficionados pela modalida-
de. A demonstração de armas 
e treino dos jovens infantes foi 
também uma das principais 
atratividades, que despertou a 
atenção de muitas pessoas que 
por ali passavam. Nesta segunda 
noite medieval, as ruas estavam 
apenhadas de visitantes, que 
passeavam pelos becos, ruas e 
ruelas, visitando todas as bar-
raquinhas presentes na feira e à 
espera do espetáculo “Malatish/
Anymamund” de malabaristas e 
cuspidores de fogo que captam 
sempre todas as atenções e co-
lecionam elogios de pessoas que 
olham atentamente para todos 
as proezas que conseguem fazer.

Segundo a Câmara Muni-
cipal de Lamego, durante es-
tes três dias surge a “recriação 
histórica dos tempos de D. 
Afonso Henriques e as cortes 
de Lamego”, acrescentando que 
a Feira Medieval ajuda a “au-
mentar a atratividade do bairro 
do Castelo e dinamiza a ativi-
dade económica do concelho”. 

No domingo, a “mostra de 
armas e treino da guarnição 
castrense face à ameaça de um 
assédio castelhano”, foi um dos 
pontos altos, com centenas de 
pessoas a visitar o evento e a 
aproveitar este último dia na 
aventura dos tempos medie-
vais. A feira encerrou às 23 
horas com um espetáculo de 
malabarismo de fogo denomi-
nado “chama da fada”, aplau-
dido pelos presentes e simbo-
lizando o fim do certame.n

Tempos medievais dão vida à cidade das cortes
Durante os dias 19, 20 e 21 de junho, as ruas da zona alta da cidade encheram-se de festa, música e entretenimento com mais 
uma edição da Feira Medieval de Lamego, que se realizou junto da Praça do Comércio e que foi visitada por milhares de pes-
soas ao longo dos três dias.

Texto: Ana Portela
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> Visitantes na Feira Medieval de Lamego
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O Complexo Desportivo de Lamego, que irá inaugurar em setembro, contará com um vasto número de espaços para a prática 
de diversas modalidades, dispondo de equipamento moderno e variado.

O Complexo Desportivo de 
Lamego é um investimento de 
mais de três milhões de euros, 
financiado em 85% por fundos 
comunitários, do qual faz parte 
o Centro de Estágios de Lamego. 
“Este é um equipamento atrativo 
para pessoas interessadas no des-
porto mas também no envelheci-
mento ativo, na preparação e ati-
vidade física em geral”, afirmou o 
presidente da Câmara Municipal 
de Lamego, Francisco Lopes. 

As obras do complexo in-
cluem para além do edifício prin-
cipal de alojamento do Centro 
de Estágio, o pavilhão coberto e 
o estádio de futebol dos Remé-
dios, que terá novas condições 

para os jogadores, como novos 
balneários, bancadas, casas de ba-
nho públicas, bar, luzes exteriores 
e uma capacidade para 200 pes-
soas. Foram também renovados 
diversos campos de outras moda-
lidades, o ginásio e todos os equi-
pamentos são dotados da maior 
modernidade dos tempos atuais. 

Foi lançado ao executivo mu-
nicipal o desafio de se candidatar 
a capital europeia do desporto, 
para que Lamego venha a afir-
mar-se como cidade do desporto, 
o que segundo o presidente da 
autarquia, “com este equipamen-
to passaremos a ter as condições 
necessárias e portanto iremos 
ponderar uma candidatura de 

Lamego a cidade europeia do 
desporto”, afirmando ainda que o 
Complexo Desportivo “irá estar 
ao dispor da comunidade local, 
regional e nacional e também 
de seleções e clubes estrangeiros 
que queiram utilizar este equi-
pamento para os seus estágios de 
preparação”. Para o autarca esta 
nova marca da cidade justifica-se 
devido às condições oferecidas 
pelo Centro de Estágios de La-
mego e à “tentativa de dar uma 
visibilidade nacional e até inter-
nacional a este equipamento, quer 
para estágio, quer para torneio”.n

Lamego pretende candidatar-se a Cidade Europeia 
do Desporto

Texto: Ana Portela

A cidade de Lamego angariou mais de 37 milhões de euros do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para con-
cretizar alguns grandes projetos no concelho.

Investimentos de 37 milhões de euros do QREN 
2007-2013

A Câmara Municipal de La-
mego está a terminar os pro-
jetos de mais de 37 milhões de 
euros, aprovados no Quadro de 
Referência Estratégico Nacio-
nal 2007-2013, garantindo assim 
uma elevada taxa de execução 
dos fundos comunitários exis-
tentes. “Viver Lamego”, o progra-
ma de regeneração da cidade, a 
construção de três novos centros 

escolares e a reconstrução do 
Complexo Desportivo foram al-
guns dos investimentos compar-
ticipados ao abrigo do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional. 

Apesar de alguns constrangi-
mentos financeiros devido à redu-
ção das transferências provenien-
tes do Orçamento de Estado e da 
diminuição das receitas do muni-
cípio, Lamego garantiu a capaci-

dade financeira necessária para 
a realização dos projetos do mu-
nicípio. O presidente da Câmara 
Municipal de Lamego, Francisco 
Lopes, salientou que “fruto do ri-
gor de gestão e do aproveitamen-
to exaustivo dos fundos comu-
nitários”, a autarquia conseguiu 
pagar, até ao final do mês passa-
do, quase seis milhões de euros 
a fornecedores e empreiteiros, 
sem necessitar de recorrer a ne-
nhum financiamento bancário. 

Outros projetos como a cons-
trução do Centro Interpretativo 
da Máscara Ibérica na vila de La-
zarim, a criação da Loja Interati-
va de Turismo e a valorização pa-
trimonial do Escadório de Nossa 
Senhora dos Remédios e a im-
plementação do Eixo Urbano do 
Douro, candidatura apresentada 
pela rede de cidades Lamego, 

Régua e Vila Real, fizeram tam-
bém parte dos grandes projetos 
municipais submetidos a fundos 
comunitários. A implementação 
de um plano de eficiência ener-
gética de iluminação pública, a 
criação do Centro Interpretativo 
da História da Cidade – Lamego 
Memória e Identidade Urbana, a 
produção de diverso material de 

divulgação turística, o levanta-
mento e referenciação de todas 
as unidades hoteleiras e restau-
ração do concelho e a criação de 
diversos eventos de promoção da 
cidade, foram alguns dos projetos 
imateriais conseguidos pelo mu-
nicípio, que visam consolidar o 
desenvolvimento económico e so-
cial do concelho.n

FOTO: AP
FOTO: AP

PUB



21VIVADOURO  JULHO 2015

Lamego

“O gentilíssimo e talentoso 
João Amaral” é o nome da ex-
posição que mostra quem foi 
João Amaral. Organizada por 
vários núcleos, a exposição bio-
gráfica inclui a apresentação de 
caricaturas, desenhos, projetos, 
fotografias, a recriação de uma 
sala de exposição do museu ao 
tempo deste museólogo e ainda 
a projeção de um documentário.

O Museu de Lamego reve-
lou ao VivaDouro que a ini-
ciativa pretende homenagear o 
lamecense e, ao mesmo tempo, 
integra um conjunto de inicia-
tivas que ao longo do triénio 
2015-2017 pretendem assinalar 
o centenário da fundação do 

Museu de Lamego, cujo primei-
ro diretor foi João Amaral, uma 
das figuras mais marcantes do 
século XX no concelho, tendo 
sido também um artista, museó-
logo, investigador e bibliófilo.

O seu nome estará marca-
do na história da caricatura por 
ter sido o artista do “Enterro do 
Grau”, em Coimbra, no ano leti-
vo de 1904-1905, e nesse papel 
foi um dos principais responsá-
veis pela transformação do Livro 
do Curso com fotografias por 
irreverentes caricaturas, inician-
do uma tradição que ainda hoje 
perdura. João Amaral nasceu 
em Lamego, em 1874 e desem-
penhou várias funções no con-

celho, como professor, diretor 
do museu, vereador da Câmara 
Municipal e membro da Comis-
são de Estética do Município, do 
Conselho de Arte e Arqueolo-
gia e da Comissão de Festas de 
Nossa Senhora dos Remédios. 
Dedicou-se igualmente à inves-
tigação, escrevendo centenas 
de artigos em diversos jornais e 
manteve-se infatigável na mis-
são de fixar em caricatura uma 
imensa galeria de personagens.

Segundo o Museu de Lame-
go um dos principais objetivos é 
“humanizar o Museu, contando a 
sua história, feita de objetos, mas 
acima de tudo de pessoas, crian-
do empatia com os públicos, 
aumentando a afluência destes”, 
salientando ainda que “até ao 
momento o balanço da exposição 
é muito positivo, com a adesão 
a superar as expectativas. Sen-
sivelmente a meio a exposição, 
foram já cerca de cinco mil os 
visitantes que viram “O gentilís-
simo e talentoso João Amaral”.n

A exposição sobre o lamecense João Amaral foi inaugurada no dia 16 de maio e estará presente no Museu de 
Lamego até ao dia 30 de setembro.

Exposição João Amaral no Museu de 
Lamego

Texto: Ana Portela
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O “Reino de Penedono” recuou no tempo e foi palco de mais uma edição da Feira Medieval no fim-de-semana de 3,4 e 5 de 
julho. A vila esteve em festa e o ambiente que se fazia sentir no centro histórico levou milhares de visitantes a uma das feiras 
medievais mais conhecidas da região.

Texto: Salomé Ferreira

Por terras de Magriço ou-
viam-se os sons dos tambores e 
das flautas. Cavaleiros, monges, 
mercadores, malabaristas, arte-
sãos e tantas outras personagens 
alusivas à época passeavam pe-
las ruas. O sentimento era de 
alegria e de uma sensação de 
recuo na época, uma autêntica 
viagem na máquina do tempo.

Na opinião de Carlos Esteves 
de Carvalho, presidente da Câ-
mara Municipal de Penedono, 
esta edição do certame “correu 
muito bem, foi uma aposta com-
pletamente ganha”, sublinhou. 

Desde o célebre “Assalto ao 
Castelo”, às batalhas entre cava-
leiros, entre outras atividades, 
no que diz respeito ao programa, 
as iniciativas mantiveram-se na 
mesma linha das edições anterio-
res. De acordo com o presidente, 
a autarquia apostou no reforço e 
no melhoramento das atividades 
que já existiam. “Existe a conti-
nuidade da aposta real para que 

esta feira esteja em completa evo-
lução naquilo que diz respeito a 
qualidade”, explicou o autarca. 

Questionado acerca do que 
distingue a Feira Medieval de 
Penedono das restantes, Carlos 
Esteves de Carvalho, referiu a 
envolvência física de que a vila é 
detentora, “perdoem-me todos 
os outros espaços que são dignos, 
tão dignos como este. Este castelo 
com esta grandeza que tem é teste-
munha real de tudo isto. Conside-
ro que é dos concelhos que tem os 
espaços ímpares mais apropriados 
para este tipo de ações”, confessou. 

Para além dos inúmeros visi-
tantes vindos de várias zonas de 
Portugal, a autarquia tem sen-
tido, nos últimos três anos, um 
aumento do número de turistas 
espanhóis a visitar a feira, princi-
palmente vindos através do norte 
do país. O presidente do municí-
pio acredita que este aumento se 
deve à “ação que tem sido desen-
volvida pela Entidade de Turismo 

Porto e Norte que pretende pôr 
toda a região em rede”, afirmou. 

Maria Elisseos veio de Sala-
manca para se estrear na Feira 
Medieval. A expetativa que trazia 
era elevada mas a satisfação que 
sentia pelo evento era notável, 
“estou a gostar muito”, refe-
riu. “Há muitos sítios em 
que realizam feiras mas 
as encenações de bata-
lhas como fizeram aqui 
nunca tinha visto”, declarou.

Para Felisberta Carvalho e a 
sua família os três dias foram de 
uma total viagem ao passado, não 
se limitaram apenas a visitar o 
evento, decidiram também entrar 
na época e vestiram-se a precei-
to, com indumentárias alusivas à 
época retratada. Com origens em 

Penela da Beira, vivem em 
Lisboa e devido a questões pro-
fissionais nunca tinham tido 
oportunidade de participar na 
feira, tendo sido este também o 
ano de estreia para esta família. 

A curiosidade foi a princi-
pal razão que fez Ana Paula via-
jar de Torres Vedras até terras de 
Penedono para conhecer a fei-
ra, “eu gosto muito desta época 
foi um dos motivos que me fez 
vir cá, foi realmente conhecer 
e ver como era retratado, gos-
tei mesmo muito”, confessou. 

Para além das várias encena-
ções que transportam os visitan-
tes para a época medieval, o ar-
tesanato e o comércio são outras 
das componentes indispensáveis 
neste tipo de eventos. Os comer-
ciantes, provenientes de vários 
pontos do país, vestem-se a ri-
gor e vendem os seus produtos.  

É o segundo ano que Ana 
Mourão vem até Penedono para 
vender os seus produtos feitos à 
mão. A vendedora, proveniente 
de Vila Real, considera que este 
ano “o negócio melhorou bastante

Viagem no tempo até ao reino de Penedono

FOTO: SF



 em relação ao ano passa-
do”, revelou, ao apontar o es-
tado do tempo como uma das 
razões para essa mudança.

Vindo de Viseu, Jorge Ro-
cha, participa na feira desde a 
1.ª edição, na sua opinião, esta 
“é uma das feiras mais carac-
terísticas, o castelo também 
será dos mais bonitos do País”. 

Também Sandra Borges, de 

Almada, refere a beleza do castelo 
como uma das singularidades do 
evento, “o espaço está muito bem 
enquadrado, acho que se enqua-
dra muito bem na época”, afirmou. 

A Feira Medieval é considera-
da, pela autarquia, como o even-
to com mais relevo no concelho, 
com um impacto económico sig-
nificativo para a vila. “O que se 
sente é satisfação nos agentes eco-

nómicos e é esse o grande objetivo 
da câmara, conseguir transformar 
esta iniciativa, que acarreta algu-
mas despesas, em investimento 
junto da economia local”, afirmou 
Carlos Esteves de Carvalho.n
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> Carlos Esteves de Carvalho, presidente da Câmara de Penedono

FOTO: SF

FOTO: SF

PUB



24

Tarouca

VIVADOURO  JULHO 2015

A Loja Interativa de Turis-
mo de Tarouca integra o conce-
lho na rede de Lojas Interativas 
do Turismo do Porto e Norte de 
Portugal e vem afirmar a aposta 
da autarquia na promoção e di-
vulgação do concelho, com vista 
ao desenvolvimento do turismo. 

Segundo o presidente da Câ-
mara Municipal de Tarouca, Val-
demar Pereira, “Tarouca é pro-
movida nas 53 lojas inauguradas 
na região e isso naturalmente é 
vantajoso para a captação dos tu-
ristas e para a divulgação e pro-
moção de todo o património de 
município”, acrescentando ainda 
que “a Loja Interativa de Turis-
mo vem colmatar a lacuna exis-
tente em termos de informação 
turística e apoio ao visitante, de 
uma forma atrativa e adaptada 
às necessidades do turista atual”.

Com uma forte componen-
te interativa, a loja pretende ser 
um espaço privilegiado para que 
munícipes, turistas e visitantes 
descubram o que de melhor Ta-
rouca tem para oferecer, sendo 

garantido pela autarquia que, “ao 
contrário do que acontece com 
os convencionais postos de turis-
mo, este é um projeto que con-
templa uma rede de informação 
turística, ou seja, um turista que 
visite, por exemplo, a Loja Inte-
rativa de Turismo do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, poderá 
aceder a informação detalha-
da sobre Tarouca, o seus pontos 
de interesse, eventos a decorrer, 
restauração e alojamento, entre 
outros, e planear a sua viagem”.

A Loja Interativa de Turismo 
de Tarouca possui um conjun-
to de valências tecnológicas que 
permitem ao turista percorrer 
virtualmente o concelho, com 
informação detalhada dos vários 
pontos de interesse, o que para a 
autarquia é “um pilar base para o 
desenvolvimento socioeconómico 
e sustentável”, frisando ainda que 
“a forte componente de interativi-
dade que prevalece em toda a loja 
permite que o turista percorra vir-
tualmente todo o concelho. O tu-
rista pode ver e definir os seus pró-

prios pontos de interesse, criando 
o roteiro de visita que melhor se 
adapte às suas preferências. Além 
disso, a promotora virtual permi-
te-nos estar mais perto do turis-
ta, com informação permanente, 
24h por dia, 365 dias por ano”. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Tarouca, Valdemar Pe-
reira, acredita que “Tarouca tem 

necessidade de criar oferta ao ní-
vel da animação turística que per-
mita a ocupação dos visitantes e 
simultaneamente promover a in-
teração com os habitantes do con-
celho, dando a conhecer, paralela-
mente, os produtos de excelência 
que existem, o património e os 
costumes de um território ímpar”, 
concluindo que “esta loja será 
certamente uma alavanca muito 
forte para a promoção do conce-
lho, pois permitirá promover e 
divulgar os excelentes produtos 

da região, os eventos a realizar, 
os locais de interesse a visitar e 
também as infraestruturas de alo-
jamento e restauração existentes”.

O presidente da Turismo 
do Porto e Norte de Portugal, 
Melchior Moreira, elogiou o 
“empenho da autarquia na pro-
moção do turismo” e felicitou 
o concelho por fazer parte das 
53 Lojas Interativas do Turismo 
do Porto e Norte de Portugal.n

Inaugurada Loja Interativa de Turismo 
de Tarouca
No mês de junho, foi inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira e pelo presidente do 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, a Loja Interativa de Turismo de Tarouca.

Texto: Ana Portela
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> Inauguração da loja interativa de Turismo de Taraouca
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Armamar / S. João da Pesqueira

Avenida das Futuras Gerações é o 
novo nome da rua que se localiza jun-
to às piscinas cobertas em Armamar. A 
placa identificativa está colocada junto 
a um conjunto de 28 árvores, plantadas 

recentemente para assinalar os 28 nas-
cimentos que ocorreram no município 
no ano de 2014, número que representa 
um aumento da taxa de natalidade em 
72 por cento face ao ano de 2013. Neste 
novo elemento pode ver-se um esquema 
do local com a distribuição das árvores 
numeradas, em que a cada número cor-
responde o nome de um dos 28 bebés. 

No evento, o presidente da Câmara 
Municipal de Armamar, João Paulo Fon-
seca, salientou a importância de se esta-
rem a desenvolver condições para que as 
famílias consigam fazer a sua vida com 
qualidade no concelho e pediu a todos 
para encarar o futuro com “coragem e 
num espírito de união dos armamaren-
ses na defesa de uma terra onde se pode 
viver bem”, acrescentando que um au-
mento desta grandeza na taxa de nata-
lidade de um município do interior do 
país é de assinalar, sendo o reflexo dos 
investimentos públicos e privados que 
fazem mexer Armamar.n

Inauguração da nova Avenida 
de Armamar
No mês de junho foi apresentada em Armamar a nova Avenida, 
que evoca a alta taxa de natalidade do concelho no último ano.
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Esta ação de prevenção passa pela 
limpeza de uma rede de faixas de ges-
tão de combustível com 125 metros de 
largura, que abrange uma área total 
municipal de 80.75 hectares. O princi-
pal objetivo desta iniciativa é o de com-
partimentar as várias áreas florestais do 
município de Sabrosa, através de espa-
ços tampão que evitem a propagação das 
chamas.

A Rede Primária Total integra vários 
municípios e tem como foco minimizar 
o risco de incêndios, facilitar o seu com-
bate, bem como impedir a propagação 
do fogo a novas áreas e aos municípios 
vizinhos.

Numa altura em que já está em curso 
a época de fogos de Verão, este refor-

ço das medidas de prevenção constitui 
uma atitude importante proactiva no 
combate aos fogos florestais. Para evitar 
os fogos florestais é necessário ter aten-
ção alguns pontos fulcrais, tais como: 
a limpeza do mato à volta da habita-
ção, guardar em lugar seguro e isola-
do, a lenha e produtos inflamáveis, não 
abandonar lixo e garrafas de vidro na 
floresta, não fazer queimadas nas proxi-
midades das florestas, ter sempre à mão, 
enxadas, mangueira e pás e aquando do 
lançamento de foguetes, é necessária a 
autorização prévia da GNR e de outras 
autoridades competentes, salvaguar-
dando-se uma distância de 500 metros 
da floresta.n

O campo de jogos Dr. Camilo So-
brinho foi requalificado, pela Câmara 
Municipal de Torre de Moncorvo, para a 
instalação da escola. Foi colocado arrel-
vamento sintético, cobertura da bancada 
e balneários. 

 “Ter uma escola Dragon Force em 
Trás-os-Montes, é um objetivo que te-
mos há bastante tempo e faz parte da 
estratégia de implementação da escola”, 
revelou Ricardo Ramos, gestor do proje-
to da Dragon Force. 

Victor Moreira, vice-presidente e 
responsável pelo pelouro do Desporto 
da Câmara Municipal, realçou que em-
bora tenham no “concelho perto de 500 

crianças dos 4 aos 14 anos, sabemos 
que nem todas se dedicam ao futebol, 
queremos também trazer com isto um 
projeto piloto para podermos captar, 
pela qualidade que desenvolve a Dra-
gon Force, crianças dos concelhos vi-
zinhos que possam potenciar o depor-
to”, afirmou. 

Victor Moreira frisou ainda que 
o que se pretende “não é só a formação 
como atletas, mas como pessoas, pois há 
determinados conceitos praticados na 
Dragon Force que não se veem em clubes 
normais”, referiu. 

Esta iniciativa resulta de uma par-
ceria entre a Câmara Municipal de Tor-
re de Moncorvo e a Dragon Force. De 
acordo com a autarquia, a atividade é “já 
um sucesso”, visto que no open day, que 
decorreu no passado mês de junho, mais 
de 150 crianças pertencentes a Torre de 
Moncorvo e a concelhos limítrofes parti-
ciparam num treino com os técnicos do 
Futebol Clube do Porto.n

Torre de Moncorvo abre escola 
da Dragon Force em Setembro
A partir de cinco de setembro, a escola da Dragon Force, do 
Futebol Clube do Porto, vai começar a funcionar em Torre de 
Moncorvo. A instituição destina-se a crianças dos 4 aos 14 
anos, provenientes de Torre de Moncorvo e concelhos vizinhos.

Sabrosa na prevenção dos 
fogos florestais
No âmbito da criação da Rede Primária Florestal do concelho de 
Sabrosa, vão-se iniciar no mês de julho, alguns dos trabalhos e 
prevenções contra os incêndios florestais.
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A abertura oficial da iniciativa 
coincidiu com a inauguração da Loja 
Interativa de Turismo, onde também 
esteve presente Emídio Guerreiro, Se-
cretário de Estado do Desporto e da 
Juventude. Durante os três dias subi-
ram aos vários palcos 250 artistas de 
diferentes estilos musicais, escritores e 
artistas de rua, com exposições de pin-
tura, fotografia e escultura. 

Sete palcos receberam vários espe-
táculos, sempre gratuitamente, tota-
lizando mais de 36 horas de cultura. 

“Diversificar a oferta cultural, divulgar 
e promover o património do concelho, 
bem como os equipamentos como o 
Auditório Municipal, a Biblioteca e o 
Museu Padre Cândido”, foram os obje-
tivos da iniciativa.

O certame ficou ainda marcado pela 
realização de workshops de fotografia, 
dança, cycling e jumping. O ponto alto 
do cartaz foi uma caminhada solidária 
em que as receitas reverteram para a 
Liga Portuguesa Contra o Cancro. n

O programa começou com a chegada e 
receção das cerca de sete dezenas de partici-
pantes, para mais um encontro de automó-
veis clássicos e antigos, que foram recebi-
dos pelo vice-presidente do concelho, José 
Damião, no Auditório Municipal Adácio 
Pestana.

Durante o passeio, foi ainda possível vi-
sitar o Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, 
as Caves da Murganheira, a Ponte e a Torre 
de Ucanha, o Mosteiro de S.João de Tarouca 

e a Casa do Paço de Dalvares, dando assim 
a oportunidade aos participantes de visitar 
o património natural e arquitetónico da re-
gião. 

Segundo o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Tarouca, Valdemar Pereira, “Ta-
rouca é um município que gosta de receber 
bem quem nos visita, e por isso tem acolhi-
do já várias iniciativas semelhantes”, acres-
centando que “o passeio de automóveis 
antigos e clássicos foi um encontro de boa 
disposição e, também, uma viagem de con-
templação pelas paisagens, gastronomia, 
história e cultura. A iniciativa proporcionou 
aos participantes um agradável passeio pelo 
concelho, dando a conhecer as potenciali-
dades que Tarouca que tem para oferecer 
aos turistas que nos visitam”.n

Passeio de automóveis 
clássicos em Tarouca
No mês de junho, Tarouca recebeu um passeio de automóveis 
clássicos e antigos que percorreram as ruas do concelho.

Sernancelhe recebeu segunda 
edição do festival Ser+Cultura
O município de Sernancelhe organizou, de 26 a 28 de junho, a 
segunda edição do festival de cultura Ser+ Cultura , evento reali-
zado no centro histórico da vila. O cartaz foi diverso, desde espe-
táculos de música, teatro, exposições, desporto, literatura, multi-
média e tasquinhas. 
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Opinião

Os viticultores da Região De-
marcada do Douro têm agora ao 
seu dispor um novo portal que-
permite a atualização da informa-
ção referente às parcelas de vinha 
e a simulação da sua classificação.

O Portal do Viticultor é uma 
plataforma tecnológica inovadora 
e intuitiva desenvolvida pelo Ins-
tituto dos Vinhos do Douro e do 
Porto, I.P. (IVDP) que dá, assim, 
mais um passo na modernização e 
simplificação dos procedimentos 
administrativos e na aproximação 
aos viticultores. Possibilita uma 
maior rapidez e objetividade na 
resposta, uma vez que, através do 
Sistema de Informação Geográfi-
ca da Vinha da RDD (SIVRDD), 
permite a obtenção automática 
da pontuação de quatro fatores: 

localização, altitude, inclinação e 
exposição.   A redução dos custos 
de contexto e uma maior auto-
nomia do viticultor são duas das 
vantagens a destacar com a imple-
mentação desta nova ferramenta.

Senão vejamos. Através do 
acesso à sua área reservada, o vi-
ticultor obtém e transmite toda 
a informação relacionada com 
as parcelas de vinha, tendo em 
consideração a especificidade das 
Denominações de Origem Porto 
e Douro, conferindo-se priori-
dade e continuidade à inovação, 
à relação de confiança e à autor-
responsabilização dos agentes 
económicos, fatores essenciais 
para potenciar o dinamismo 
que a RDD regista e demonstra.

O Portal do Viticultor sur-

ge depois da implementação 
do SIVRDD que, ao uniformi-
zar os critérios de medição das 
parcelas de vinha, estabilizou a 
área sobre a qual é calculado o 
benefício, situação de extrema 
importância na gestão da De-
nominação de Origem Porto.

Ao longo do tempo, o IVDP 
tem vindo a apostar e a investir 
na modernização e desburocra-
tização dos serviços, tendo avan-
çado já em agosto de 2014 com 
o cartão de benefício eletrónico, 
uma ferramenta que permite o 
acesso simplificado à informa-
ção das parcelas de vinha que 
consta na ficha de exploração e 
um acesso eletrónico à sua Au-
torização de Produção (e–AP).

Esta aposta contínua, o traba-

lho em rede e a articulação com os 
agentes e as instituições da RDD, 
posicionam o Douro como uma 
das regiões vitivinícolas mais di-
nâmicas e inovadoras do mundo. 
A prová-lo está o interesse, o reco-
nhecimento e os prémios que a Re-
gião e os seus vinhos têm conquis-
tado ao longo dos últimos anos.

Acredito que o dinamismo 
e a complementaridade entre os 
diferentes “saber-fazer” garan-
tem que todas as partes estão 
disponíveis para se envolverem, 
acompanharem, implementarem 
e beneficiarem dos processos 
que têm como objetivo último 
proporcionar o desenvolvimen-
to sustentável da Região. É para 
isso que todos trabalhamos!n

Portal do Viticultor: uma plataforma tecnológica inovadora

Manuel de Novaes 
Cabral
Presidente do Instituto dos 
Vinhos do Douro e do Porto, 
I.P. (IVDP)

Sou um admirador convic-
to de muitas pessoas da cha-
mada geração do Maio de 68 
que,mantendo um profundo e 
enraizado sentido de justiça so-
cial, são exemplo de humildade, 
ética, partilha dedicada e coope-
ração. Sem sofismas, com lisura e 
respeito por cada pessoa enquan-
to valor sagrado. Revejo-me em 
muitas destas posturas e valores, 
em especial em tudo o que con-
cerne às políticas em áreas como 
a educação e a saúde, que consi-
dero direitos fundamentais que 
as políticas públicas de um estado 
devem assegurar a cada cidadão. 

Mas tenho o maior despre-

zo pelos tiques de diletantismo 
militante que uma certa intelec-
tualidade radical nos faz entrar 
pela porta dentro em cada dia. 
Não aprecio de todo os tiques de 
falsa informalidade do ministro 
Varoufakis, nem as suas chegadas 
em moto potente ao conselho de 
ministros ou ao parlamento, onde 
se senta no chão ao lado dos de-
putados, com um ar de estúpida 
e ridícula superioridade. Porque 
tudo isto é falso e, na maioria das 
vezes, apenas esconde incapaci-
dade e incompetência. Por isso 
também não considero quem por 
cá dá opinião negativa sobre tudo 
e mais alguma coisa, com um ar 

de suposto desprendimento e en-
fadonha superioridade, que mais 
não é do que alibi para muitas ve-
zes esconder uma boa quantidade 
de frustrações ou problemas mal 
resolvidos. Porque, ao contrário 
que se possa pensar, este tipo de 
pessoas não quer uma solução 
para nada, antes se alimenta de 
tudo o que possa ter carga ne-
gativa perante a opinião pública. 

Por isso não alinho na ati-
tude fashion de dissertar sobre 
a filosofia dos “syrizas”, porque 
tudo aquilo me parece vazio de 
conteúdo e cheio de oportunis-
mo. Da mesma forma que não 
valorizo textos e oratórias inú-

teis, que na impossibilidade de 
serem minimamente entendíveis 
alguns classificam de “ensaios”. 

Sobretudo porque valorizo 
sempre e cada vez mais o traba-
lho sério em cada dia, a partilha 
do bem comum como um ato 
corrente de estar em sociedade. 
Mas cada vez com menos pa-
ciência para aqueles que, dizendo 
mal de tudo e todos, sonham em 
cada noite com o seu momen-
to de glória em que se passeiam 
de rolls-royce agitando ao ven-
to uma bandeira vermelha.n

De Rolls-Royce com bandeira vermelha

Emídio Gomes

Prof. Catedrático da UP e Pre-
sidente da Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento 
Regional do Norte

No início de um novo ciclo de 
aplicação de fundos comunitários, 
a região e o país devem mobilizar 
os cidadãos para um novo mo-
delo de crescimento, rompendo 
com a sucessão de ciclos recessi-
vos do passado. É consensual que 
Portugal tem recursos humanos 
qualificados, com competências 
empreendedoras que dominam 
as tecnologias de informação e as 
línguas de negócio internacional. 
Na última década, o sistema cien-
tífico nacional quase triplicou a 
publicação em revistas internacio-
nais, registando-se um aumento 

significativo da despesa em ativi-
dades de I&D que nos colocou, no 
último ano, no topo do ranking 
dos países com maior dotação 
orçamental pública. Em contras-
te, estes resultados não têm tido 
reflexo nos indicadores económi-
cos, nomeadamente de emprego e 
exportações nos setores tecnoló-
gicos intensivos. É crucial poten-
ciar a qualidade dos recursos hu-
manos, fomentando uma cultura 
empreendedora, a valorização do 
conhecimento e potenciar as in-
fraestruturas de incubação, focali-
zando-as na criação de valor, num 

quadro de internacionalização. As 
regiões devem aproveitar as van-
tagens comparativas dos recursos 
endógenos como instrumento 
de coesão territorial. Para tal, os 
atores políticos e as instituições 
devem identificar as vantagens 
comparativas naturais humanas, 
geográficas e culturais, no senti-
do de gerar dinâmicas coletivas 
com impacto no território. Um 
novo ciclo para as regiões de baixa 
densidade significa uma aposta, 
clara e inequívoca, nas institui-
ções de ensino superior e a apos-
ta nos setores de conhecimento 

onde Portugal se pode diferenciar 
a nível internacional, apoiando o 
crescimento e uma maior incor-
poração na cadeia de valor. Caso 
a estratégia Portugal 2020 não 
considere a utilização de fun-
dos estruturais em estratégias de 
apoio às instituições do “arco do 
interior” como uma prioridade, 
na organização de um programa 
estruturado de desenvolvimento, 
de inovação e de empreendedo-
rismo com impacto potencial em 
áreas estratégicas do território, a 
coesão do país está em causa.n

Um novo ciclo para o Douro

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 



De inegável valor e rique-
zas históricas, a vila de Torre de 
Moncorvo teve origem medieval 
e recebeu foral de D. Dinis em 
1285. Foi também sede de uma 
grandiosa comarca que chegou 
a abarcar 26 vilas e 182 fregue-
sias, com 96 km de extensão e 
outro tanto de largura, indo até 
terras de Chaves e Amarante. 

Outrora designada por mui-
tos como a Sintra Transmontana, 
Torre de Moncorvo é protegida 
pela Serra do Roboredo e pelos 
Rios Sabor e Douro. O territó-
rio é abrangido pela Região De-
marcada do “Vinho do Porto” 
e, numa pequena extensão, pela 
área classificada como Património 
da Humanidade, pela UNESCO.

Esta é uma terra preenchi-
da por monumentos históricos e 
cada um fala de um passado que 
se quer preservar. Realço a Igre-
ja Matriz de Torre de Moncorvo, 
o Chafariz Filipino, os vestígios 
do castelo e todo centro históri-
co da vila, dignos de admiração.

Torre de Moncorvo oferece 
uma série de experiências cultu-
rais únicas que passam pelas vi-
sitas ao Núcleo Museológico da 
Casa da Roda, ao Núcleo Museo-

lógico da Fotografia do Douro Su-
perior, ao Museu de Arte Sacra, à 
Oficina Vinária, ao Lagar da Cera 
de Felgueiras e ao Museu do Ferro 
e da Região de Moncorvo, o úni-
co no país dedicado à arqueolo-
gia e ao aproveitamento do ferro.

Para completar a oferta no 
centro histórico da vila esta-
mos a preparar um museu de 
Interpretação de Arte Barroca 
e, com a aquisição da antiga si-
nagoga, pretendemos criar um 
Centro de Estudos Judaicos.

Destaque também para as 
belíssimas paisagens que se po-
dem apreciar no concelho, não 
podendo esquecer a Foz do Sa-
bor, uma zona com inegáveis po-
tencialidades para as práticas de 
recreio e lazer, onde existe uma 
praia fluvial natural. Pretendemos 
potenciar a Foz do Sabor como a 
única aldeia piscatória de Trás-os-
-Montes e Alto Douro, onde ain-
da se respira o dia-a-dia da pesca. 

Os tradicionais barcos rabe-
los pescam pela manhã os peixes 
do rio que entregam nos restau-
rantes para serem confecionados. 
Posteriormente, são servidos fri-
tos, cozidos, assados e em molho 
de escabeche, acompanhados 

pelas famosas migas de peixe. 
Torre de Moncorvo é um con-

celho riquíssimo a nível gastronó-
mico onde se destacam as Amên-
doas Cobertas, o fumeiro e doçaria 
de amêndoa. Outras iguarias mui-
to apreciadas são também o bor-
rego terrincho e a posta grelhada.

Os vinhos produzidos na região 
são de qualidade superior e acom-
panhados pelo queijo terrincho 
fazem a delícia de quem nos visita.

Durante todo o ano temos 
uma oferta variada de eventos dos 

quais destaco a Feira Medieval, 
Semana Santa, o Mês de Constan-
tino Rei dos Floristas, Festival das 
Migas e do Peixe do Rio, provas do 
Campeonato Nacional e Europeu 
de Motonáutica, Carviçais Rock e 
Sabor D’ouro Summer Fest Wine.

Motivos mais que suficientes 
para visitar a vila medieval de Tor-
re de Moncorvo, local hospitaleiro, 
de tradições e culturas ancestrais.

Torre de Moncor-
vo 365 dias à sua espera!n

Torre de Moncorvo

Nuno Gonçalves

Presidente da Câmara 
Municipal de Torre de 
Moncorvo

Vozes dos Municípios / Opinião

O Centro Hospitalar de Trás-os-
-Montes e Alto Douro é constituído 
por três unidades – Vila Real, Chaves 
e Lamego – com a função de permi-
tir que as populações da sua área de 
abrangência sejam tratadas, nas suas 
situações de doença, com a máxima 
qualidade, eficiência, comodidade 
e proximidade. Desde há cerca de 
3 anos, após a abertura do Hospital 
de Proximidade de Lamego, se vem 
constatando que as populações da 
sua área de abrangência, foram al-
tamente penalizadas no seu acesso 
à assistência na Saúde, em especial 
nas situações de urgência, na medi-
da em que a Urgência Básica Qua-
lificada que ali existe, não responde 
cabalmente às solicitações das gentes 
da região do Douro-Sul, na medida 
em que ali faltam serviços e técnicas 
necessárias ao desempenho de um 
verdadeiro serviço de urgência. Não 
escondemos as evidentes melhorias 

sentidas nas especialidades que hoje 
são disponibilizadas pela Consulta 
Externa, com mais especialidades e 
mais oferta, em termos de proximi-
dade, nem omitimos a excepcional 
oferta e qualidade da oftalmologia, 
que serve, não só a nossa região 
como gentes de outra regiões que 
ali ocorrem. Não deixamos de refe-
rir a Cirurgia de Ambulatório, como 
uma mais-valia que hoje satisfaz, 
com eficácia, em mais especialida-
des, as necessidades da população. 
Mas reconheçamos que, para uma 
região com as distância e tempos de 
deslocação que a orografia impõe 
a quem precisa de ser assistido na 
saúde, não há equidade com o todo 
nacional. Para além disso, em termos 
de urgência, é imprescindível que o 
Serviço de Urgência do Hospital de 
Lamego, disponha de um aparelho 
de TAC, sendo que estava previsto 
no Modelo Funcional do Hospital de 

Proximidade, onde existe sala vazia 
prevista para o acolher, evitando o 
constante corrupio de ambulâncias 
entre Lamego e Vila Real, com os 
custos inerentes para a sua realiza-
ção em transportes e pessoal técnico, 
para além do elevadíssimo custo na 
(in)comodidade para os doentes, al-
tamente sacrificados nestas situações 
de doença. Uma última palavra para 
o Serviço de Sangue, que se encontra 
montado e equipado em instalações 
próprias no Hospital de Proximida-
de de Lamego, com pessoal técnico 
treinado e habilitado, serviço que 
sempre existiu no velho Hospital 
Distrital de Lamego, absolutamente 
necessário em situações de urgência 
e num local onde funciona um Ser-
viço de Cirurgia de Ambulatório. É 
pois um serviço que urge reabrir e 
colocar ao Serviço das populações. 
Concluindo, num momento em que 
as gentes da nossa região sofrem os 

efeitos de uma crise económica de 
todos conhecida, com as dificulda-
des que os custos da desertificação 
do interior acarretam, a falta de em-
prego, as dificuldades económicas, 
os custos de transportes, agravados 
pela falta de uma rede de transportes 
públicos de passageiros eficaz entre 
os concelhos do Douro-Sul e, entre 
todos estes e Vila Real, agravados 
com os custos das portagens, o que 
deixa ao abandono os nossos utentes 
internados em Vila Real e justifica a 
marcada falta às consultas externas 
que, por razões técnicas, acontecem 
em Vila Real, torna-se absolutamente 
necessário, por questões de coesão, 
que, quando se abordam as Estraté-
gias de Desenvolvimento do Douro, 
esta problemática da Saúde seja de-
fendida por esta CIMDOURO.n

Contributo para o desenvolvimento na área da Saúde, no âmbito da CIMDOURO
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José Carrapatoso
Médico e Presidente da 
Assembleia Municipal 
de Lamego
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Preparação:

1. Faça os crepes. Coloque a farinha 
numa tigela, adicione os ovos, uma pi-
tada de sal e vá juntando o leite aos 
poucos mexendo com uma vara de 
arames até obter uma massa homogé-
nea. Junte um pouco de salsa picada. 
   Deixe a massa repousar uns 10 mi-
nutos. Faça as folhas numa frigideira 
untada com gordura.

2. Prepare o recheio. Corte o bacon 
em pequenas tiras e aloure-o numa fri-
gideira bem quente sem gordura. Na 
mesma frigideira, depois de retirar o 
bacon, coloque o azeite e a manteiga 
numa frigideira e leve ao lume a der-
reter. Junte a cebola os cogumelos la-
minados e cozinhe-os até amolecerem. 
Só então tempere-os de sal e pimenta. 
Desligue o lume.

3. Sobre cada crepe coloque cerca de 1 
c. de sopa de queijo - creme, outra de 
cogumelos e outra de bacon e enrole 
o crepe. Disponha os crepes num re-
cipiente de forno ligeiramente untado 
com manteiga e polvilhe com 
queijo ralado e leve a forno pré-aqueci-
do a 200.oC até o queijo gratinar. 
Retire do forno e sirva de seguida 
acompanhado com salada.

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

CREPES RECHEADOS 
COM QUEIJO E BACON

LELO e ZEZINHA

Lazer

CIRCUITO -
CARRO -
WTCC -

PILOTO -
CITROEN -

HONDA -
MANUTENCAO -

RODAS -

Sopa de letras do VivaDouro
Dois amigos encontram-se 
num bar:
 - Que cara triste é essa, 
rapaz? 
- Estou cá com uma depres-
são. 
- Tretas. Tenho um remédio 
óptimo para isso. Quando 
estou deprimido pego na 
minha mulher e vou com ela 
para cama. No dia seguinte 
estou outra vez óptimo. 
- Boa ideia. Será que a tua 
mulher está em casa? 

Ingredientes:

50 g farinha
1 ovo e uma gema
125 ml leite meio Gordo 
Manteiga q.b.
Sal q.b.
Salsa picada

Anedota:
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O Peso da Régua é uma cidade portuguesa do região do Douro, com 5 292 habitantes. O concelho foi criado em 1836 por des-
membramento de Santa Marta de Penaguião, sendo a sua sede elevado ao estatuto de  cidade em 1987. É também conhecida 
como a capital internacional do vinho e da vinha. 
 É um município de grandes nomes entre os quais o médico e escritor João de Araújo Correia, Ferreirinha, Antão de Carvalho, 
Joaquim Manuel Magalhães e o pintor Jaime Silva . É o centro da região demarcada do Douro. Fica na parte central da Linha do 
Douro, entre Porto e Pocinho.

> Estátua do Engenheiro Mário Fernandes 

A vencedora do Passatempo VivaDouro do mês de 
julho foi a Gabriela Pereira.
Parabéns pela sua participação!

Participe também você no nosso concurso. O 
VivaDouro desafia-o a enviar as suas melhores 
fotografias do Douro para a nossa página do 

Facebook: facebook.com/jornalvivadouro.

> Ancora junto à ciclovia > Pontes do Peso da Régua

Venha visitar...
Peso da Régua

> Vista do Rio Douro através do Peso da Régua > Ponte Pedestre
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