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Editorial

Apesar de estar relativamente 
habituado a ser reconhecido por 
pessoas nas ruas de Gondomar, 
onde temos um projeto editorial 
com quase 9 anos e mais de 100 
edições, não estava preparado para 
a recetividade e reconhecimento re-
gional que advém do trabalho que 
temos vindo a fazer no Vivadouro.

Sou abordado nas ruas da região 
do Douro por pessoas que simples-
mente querem dar-nos um abraço 
e desejar-nos sucesso. Encontram-
-me pelo facebook e pedem preços 
de publicidade. Encontram-me no 
café e pedem para enviar artigos de 
opinião ou até de lazer! 

O mérito não é meu. É de uma 
equipa fabulosa, constituída prin-
cipalmente por pessoas da região, 
que trabalha com abnegação, senti-
do de dever cívico e profissionalis-

mo para construir este jornal e de-
senvolver este projeto. É dos nossos 
anunciantes, que vêm os resultados 
das suas publicações, quer em no-
toriedade quer em resultados con-
cretos. É dos nossos distribuidores, 
pois como disse no editorial an-
terior, um dos maiores problemas 
que temos que endereçar é a imen-
sidão do território que cobrimos. É 
de todos os que nos apoiaram desde 
a primeira hora, quer pessoalmente 
quer organizacionalmente. 

É dos 19 Municípios que estão 
representados no jornal! É de to-
dos os que promovem e defendem 
a região do Douro! E é, acima de 
tudo, dos nossos leitores, que nos 
leem avidamente e que promovem 
o jornal, mostrando-o aos amigos 
e ajudando a que ele se estabeleça 
como um dos principais motores 
do desenvolvimento da região. 

A todos o nosso Obrigado!

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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POSITIVO

Armamar

No ano de 2014, a 
taxa de natalidade do 
concelho teve um au-
mento de 72%, o que 
deu origem à inaugu-
ração da Avenida das 
Futuras Gerações.

NEGATIVO

Armamar

A falta acessibi-
lidades no con-
celho dificulta a 
implementação 
de novos investi-
mentos.

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

2 VIVADOURO  AGOSTO 2015

Região de Trás-os-Montes e Alto Douro

Luís Braga da Cruz

Trás-os-Montes e o Alto Douro são reconhecidos como espaços especiais no 
todo nacional. 

Porventura em conjunto com o Alentejo, serão as duas províncias, na conceito 
de diferenciação geográfico de Amorim Girão, que mais sentimentos de afectivi-
dade desenvolvem no imaginário português. Quem não fica impressionado com 
a paisagem natural destes dois espaços singulares e do esforço do homem para aí 
tornar possível a actividade económica, apesar da adversidade?

Porém o que mais nos emociona e convoca quando sentimos as assimetrias 
entre as distintas regiões portuguesas, é pouca atenção das autoridades centrais 
para com as parcelas com menos oportunidades.

O apelo exercido pela orla litoral parece inelutável. Aí se reúnem melhores  
condições oferecidas às pessoas, também o investimento é mais favorável e a oferta 
de emprego mais abundante. Além disso a concentração populacional é acompa-
nhada pela melhor oferta de serviços e de apoios sociais. Tudo reunido, acrescenta 
caracter apelativo às zonas costeiras e maior amenidade de vida aos que aí se reu-
nem.No entanto, não podemos aceitar situações determinísticas ou fatalismos con-
denatórias das zonas com mais baixa densidade demográfica, económica e social. 
Esta preocupação inscreve-se nas obrigações de coesão nacional. 

O que o interior reclama é que lhe sejam proporcionadas condições para o seu 
próprio desenvolvimento económico. Ou, dito de outra forma, que lhe seja permi-
tido contribuir também para o crescimento do país. Há factores que determinam 
a competitividade de um território que têm relação directa com a dotação em in-
fraestruturas e em equipamentos para uso colectivo. 

Sem estradas para facilitar o acesso e para a drenagem dos produtos duma 
região não há condições de progresso.  Além disso, os equipamentos significam 
qualidade de vida na educação e na saúde, garantias de segurança e justiça, protec-
ção de idosos e redução de níveis de pobreza.

Mas verdadeiramente o que faz inverter as regiões em situação de depressão é 
a valorização da sua base económica. Esse é o caminho para que haja mais emprego 
e bem estar. Nem sempre isso é fácil sem estímulo ou incentivo externo. Mas nem é 
impossível, nem é muito complexo. 

Os bons exemplos revelam que o que se exige é vontade e capacidade de em-
preender. 

Afinal, todos os territórios possuem recursos com potencialidades de desen-
volvimento. O segredo está na capacidade de os transformar em produtos com va-
lor de mercado. Só assim podem gerar riqueza.n

Engenheiro Civil
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O Espaço Miguel Torga foi o local escolhido por Braga Amaral 
para apresentação em Sabrosa da sua obra “Quero Dizer-te, Amor”. 
Este livro de poesia intimista e que evidencia as vivências sentimen-
tais do autor e a sua relação com o meio, juntou dezenas de pessoas 
no concelho. O livro é ilustrado pela artista Júlia Fernandes e será 
dado a conhecer em 16 cidades portuguesas e no estrangeiro.

O Município de Armamar assinou no passado dia 29 de julho, em Aveiro, um novocontrato 
de objetivos com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP (IEFP), até 2018. Armamar 
integra assim a terceira edição da rede GIP (Gabinete de Inserção Profissional) e dá continui-
dade a um projeto de proximidade com as populações, no apoio à inserção profissional dos 
desempregados. Os objetivos são os de: reforçar as respostas no apoio à inserção profissional, a 
captação e divulgação de ofertas de emprego, o apoio à colocação, a divulgação de medidas de 
emprego, a formação profissional e o empreendedorismo.

Apresentação de livro em Sabrosa Sexta etapa do circuito NGPS Mesão Frio

Festival das Raízes em Souto Maior

II Caminhada Noturna do Douro ao Marão

Armamar na rede GIP até 2018

Sarau de encerramento de “Uma Semana Diferente”

Mais de 250 pessoas, pertencentes a oito grupos 
de folclore, atuaram no passado dia três de agosto 
na Avenida António Augusto da Silva Barradas em 
Tabuaço. Alguns dos artistas que atuaram eram 
provenientes de países como a Espanha, Canadá, 
Panamá, Eslováquia, Costa Rica e Taiwan. Atuaram 
ainda os ranchos de Granja do Tedo e de Chavães.

Espetáculo de Folclore em Tabuaço

“Noites no Parque” em Vila Nova de Foz Côa

Terá lugar nos dias 22 e 23 de agosto, em Sabrosa, a 2.ª Edição do Festival da Raízes de 
Souto Maior. Esta iniciativa pretende promover e divulgar a história de Souto Maior no pano-
rama local, regional e nacional

Moimenta recebe Expodemo em Setembro

Moimenta da Beira recebe nos dias 25, 26 e 
27 de setembro a 4.ª edição da Expodemo-Mostra 
de Produtos, Atividades e Serviços da Região”. 

De acordo com a autarquia, este certa-
me pretende “fazer o elogio ao labor do ter-
ritório e prestar tributo aos milhares de pro-
dutores e agentes económicos do concelho”. 

O município informa ainda que já se en-
contram abertas as inscrições para os agen-
tes económicos que queiram participar.

Em julho, realizou-se a 6ª Etapa Circuito NGPS, Mesão Frio – Serra do Marão, uma orga-
nização da PTDirtRiders em colaboração com a Câmara Municipal de Mesão Frio. Nesta etapa 
mais de duas centenas de participantes dirigiram-se para o alto da serra do Marão (1415 metros 
de altitude). O passeio, totalmente isento de competição, teve como objetivo principal, dar a 
conhecer novos locais, proporcionando um dia na natureza em convívio salutar.

No âmbito da iniciativa “Noites no Parque”, realiza-se em Vila Nova de Foz Côa no próximo 
dia 14 de agosto uma caminhada noturna. O programa prossegue no dia 16 com a atuação do 
Rancho Folclórico no Parque de Santo António. As “Noites no Parque” terminam no dia 16 de 
agosto com o espetáculo “Noites de Ópera no Douro”, em que a atuação fica a cargo da Orquestra 
do Norte.

No mês de julho, cerca de 600 pessoas aceitaram o desafio lançado pelo município de Santa 
Marta de Penaguião e rumaram até à Serra do Marão na II Edição da caminhada noturna “ Do 
Douro ao Marão”. Os participantes foram-se agrupando e reunindo no Santuário de Nossa Senho-
ra do Viso  onde os esperava um jantar, com a melodia dos grupos de bombos do concelho que 
deram início à atividade.

Moimenta da Beira celebra Dia Internacional da Juventude

No âmbito da celebração do Dia Internacional da Juventude, celebrado na passada quarta-fei-
ra, dia 12 de agosto, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, possibilitou a frequência gratuita 
das instalações desportivas a todos os jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 20 anos.

Bairros mais portugueses
No concelho do Peso da Régua, os moradores do Bairro 

da Azenha e do Bairro Alagoas quiseram fazer das suas casas, 
casas mais portuguesas e plantaram os seus jardins. O desafio 
surgiu por parte do Programa CLDS+ Peso da Régua que, 
dessa forma, pretendeu unir pessoas residentes nos mesmos 
bairros sociais em torno de objetivos comuns. Da dedicação 
dos moradores surgiram jardins que atualmente são motivo 
de orgulho para os moradores desses bairros.

Realizou-se no mês de julho, em Tarouca, a “Semana Diferente”, uma parceria entre a Câmara 
Municipal de Tarouca e o Clube Darca. As crianças que participaram na iniciativa desenvolveram 
um conjunto de atividades lúdicas desde a dança à culinária e às artes.

A  semana  terminou  com um  sarau de  encerramento,  que decorreu no auditório municipal, 
onde as crianças subiram  ao  palco e mostraram a todos os presentes o resultado das atividades 
desenvolvidas.
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A Associação Agrícola da Vinha e do Vinho, Santa Marinha, 
Castedo - Alijó, organizou no passado mês de julho a II Feira Agrí-
cola, uma iniciativa que contou com o apoio da União de Fregue-
sias da União de Castedo/Cotas e da Câmara Municipal de Alijó. 

Nesta feira esteve ainda presente a exposição de produtores 
de vinho, azeite, licores e mel, máquinas, utensílios e ferramentas 
agrícolas.

Estão abertas as candidaturas até dia 28 de agosto para o curso técnico superior profissional 
de prospeção mineral e geotécnica do Instituto Politécnico de Bragança, que vai decorrer em 
Torre de Moncorvo.

A Associação Desportiva e Recreativa da 
Sarzeda organizou, no passado dia 9 de agosto, 
o 1.º passeio de motorizadas pelo concelho de 
Sernancelhe. Com passagem por diversas fre-
guesias, os participantes foram convivendo ao 
mesmo tempo que apreciavam a gastronomia 
local.

Castedo realizou II Feira Agrícola

Abertas Candidaturas para curso de Prospeção Mineral e
Geotécnica em Torre de Moncorvo

Banco de Livros Escolares em Vila Real

Cinema Português em Murça

Primeiro passeio de motorizadas em Sernancelhe

Restauro do Escadório dos Remédios concluído

Circuito de Fitness no Parque Corgo em Vila Real

Encontro  anual dos Freixenistas realiza-se no próximo 
sábado em Freixo de Espada à Cinta
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A iniciativa Cinema Português em movimento chegou ao concelho de Murça, com a exibição 
de quatro filmes, nas freguesias de Fiolhoso, Candedo, Jou e Murça. O Cinema Português em mo-
vimento é um projeto do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual ao qual a Câmara Municipal 
de Murça aderiu. O Cinema Português em Movimento trará a sétima arte a Murça, permitindo o 
contacto dos munícipes com a cultura e o cinema.

O Município de Vila Real volta, no ano letivo 2015/16, a promover a troca de manuais esco-
lares através do projeto Banco de Livros Escolares. Este projeto visa promover a troca gratuita 
de livros escolares usados, do 5º ao 12º ano, apoiando as Famílias na redução dos encargos com 
as despesas escolares, promovendo com atitudes de solidariedade, o estudo e o sucesso escolar. 
Assim, o Banco de Livros Escolares está disponível até ao final do próximo mês de setembro, na 
Biblioteca Municipal de Vila Real, pelo que os interessados poderão desde já entregar ou levantar 
os manuais escolares.

O evento anual “Encontro dos Freixenistas” tem lugar no próximo dia 15 de agosto em Freixo 
de Espada à Cinta, aquando das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Montes Ermos. O evento 
conta com a apresentação do livro “Margarida Guerra Junqueiro – O Mundo começa em Freixo 
de Espada à Cinta”, da autoria de Isabel Gomes Mota. Após a apresentação do livro vão ser visio-
nados os filmes promocionais de Freixo de Espada à Cinta.

Visitas Guiadas em Carrazeda de Ansiães

O município de Carrazeda de Ansiães promove durante o mês de agosto um programa de Vi-
sitas Guiadas pelas suas paisagens, monumentos arqueológicos e museus. As visitas são gratuitas, 
no entanto, encontram-se condicionadas à participação mínima de seis pessoas. Sendo necessário 
realizar uma marcação prévia na Loja interativa de Turismo local. O objetivo é aumentar o núme-
ro de turistas no concelho.

Terminou no mês de julho a restauração dos patamares, das escadas e dos balaústres que 
compõem o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Esta intervenção estendeu-se ainda ao 
restauro dos painéis de azulejo- As obras de requalificação e valorização do maior pólo de atrati-
vidade turística e cultural do concelho e da região envolveram um investimento de 643.979,87€, 
promovido pela Câmara Municipal.

Biblioteca de Verão em Vila Nova de Foz Côa

Durante o mês de agosto, das 14h às 20h, encontra-se aberta nas piscinas municipais de Vila 
Nova de Foz Côa, a Biblioteca de Verão. Iniciativa da autarquia.

Com vista a incrementar a prática desportiva no Parque Corgo, a autarquia de Vila Real vai 
proceder à instalação de um circuito de manutenção de “fitness”, dotado de um total de sete apa-
relhos que, entre outras coisas, permitirão o treino e reforço do sistema cardiovascular naquele 
que, quer pela sua localização, quer pelas características técnicas, é por excelência o espaço de 
eleição de muitos vila-realenses, não só para o desporto mas também para momentos de lazer e 
em família.
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Nos dias 29 e 30 de agosto, realiza-se a 4.ª edição do Rali Município de Mesão Frio, prova 
que este ano é pontuável para o Master Ralis Sprint Norte e para o Troféu CIN 2015. A sessão 
de apresentação do evento mais aguardado do ano teve lugar no Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal. O presidente da Câmara Municipal e anfitrião da prova, Alberto Pereira, presidiu ao 
ato, acompanhado pelo presidente da direção do Clube Automóvel da Régua, Jerónimo Alves, 
organizador da prova desde o seu início e pela Vereadora, Cristina Major.

Apresentação do Rali Município de Mesão Frio

Faleceu ex-Presidente da Câmara de Vila Real

Morreu  Manuel do Nascimento Martins, na madrugada da 
passada segunda-feira, aos 73 anos. O social-democrata esteve à 
frente da Câmara Municipal de Vila Real durante 20 anos, entre 
1993 e 2013, durante cinco mandatos consecutivos, tendo sido  
o presidente que esteve mais tempo à frente da Câmara de Vila 
Real.

A localidade de Ponte do Abade, pertencente à União de Freguesias de Sernancelhe e Sar-
zeda, inaugurou, no dia 2 de agosto, a renovada igreja Paroquial depois de obras ao nível da co-
bertura, isolamento e pintura de paredes exteriores, caleiros, recolha de águas pluviais e pintura 
interior. A intervenção, assegurada exclusivamente pelo Município de Sernancelhe, custou 35 
mil euros, materializada com a assinatura de um Protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de 
Sernancelhe – Capelania de Ponte do Abade.

Inaugurados arranjos de igreja paroquial em Sernancelhe

FOTO: DR



Com mais de cinco milhões de pessoas de origem portuguesa espalhadas pelo mundo, agosto já se tornou o “mês dos emigrantes”, altura em que grande parte da população emigrada volta ao país para passar férias. O douro não é exceção e nesta 
altura existem mesmo concelhos que triplicam o número de habitantes, tendo um impacto direto na economia local.

Concelhos da CIM Douro triplicam população no 
verão devido aos emigrantes
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Entre os países da União Eu-
ropeia, Portugal é um dos que 
apresenta a maior taxa de po-
pulação emigrada. Várias são 
as histórias de portugueses  que 
cruzam fronteiras à procura de 
melhores condições de vida, 
sendo esta a altura do ano em 
que a maior parte deles elege 
para visitar o país onde nasceu. 

Na perspetiva de José Mar-
ques, vice-presidente da Co-
munidade Intermunicipal do 
Douro (CIM Douro), a afluên-
cia de emigrantes nestes meses 
de verão vem dar vida à região 
e “animá-la do ponto de vista 
económico e das relações afe-
tivas”, afirmou ao VivaDouro.

“Temos comunidades que 
triplicam o número de habitan-
tes nesta altura e isso reflete-
-se quer no consumo de água, 
quer na produção de resíduos 
sólidos urbanos, bem como no 
atendimento dos serviços pú-

blicos, tudo isto cria animação 
e de facto é notória a presença 
de um número muito, mui-
to significativo de emigran-
tes”, acrescentou José Marques.

Entre as causas apontadas 
para a escolha de emigrar, a 
procura por melhores condi-
ções de vida está no topo das 
razões. António Micael, emi-
grado há sete anos em França, 
fez as malas e deixou os seus 
filhos pequenos essencialmen-
te por questões económicas, 
“hoje em dia sem dinheiro não 
se faz nada, é impossível criar 
quatro filhos com o ordenado 
mínimo de Portugal”, afirmou 
o residente no estrangeiro, na 
festa do emigrante em Vila Real. 

De acordo com relatório 
do Observatório da Emigração 
relativo ao ano passado, a po-
pulação portuguesa emigrada 
representa mais de 20% da po-
pulação residente no país. Em 

2013, os principais destinos 
escolhidos pelos portugueses 
para emigrarem foram França, 
Reino Unido, Suíça, Alema-
nha, Espanha, Luxemburgo, 
Bélgica, Angola, Moçambique, 
Brasil, Holanda, Estados Uni-
dos, Noruega, Canadá e Itália. 

A França continua a ser 
o país com maior número 
de emigrantes portugueses, 
sendo a terceira maior po-
pulação emigrante residente. 

Também Dulce Machado, 50 
anos, saiu de Portugal há 20 anos 
e foi viver para a Suíça, local 
onde permanece até hoje com 
a família. A decisão não foi fá-
cil na altura em que foi embora, 
“custou um bocadinho porque 
casei e fui logo, deixei os meus 
pais, mas passado um ano ou 
dois acaba por passar”, contou.

Assim como António Mi-
cael e tantos outros portugue-
ses, também foram os motivos 
económicos que impulsiona-
ram a ida para a Suíça, “o que 
me fez ir foi a infeliz desgraça 
que estamos a viver. Lá tam-
bém não está fácil, mas sempre 
está melhor que cá”, afirmou. 

“Grande parte das pessoas 
que já emigraram há muito tem-
po, regressam com a família, com 
os filhos e os netos, que já nasce-

ram no estrangeiro”, afirmou o 
vice-presidente da CIM Douro. 

É o caso de Jorge Bessa, 33 
anos, que já nasceu em Fran-
ça pelo facto de os pais terem 
emigrado há muitos anos. Ape-
sar de Portugal não ser o seu 
país de origem vem até Vila 
Real, cidade dos pais, passar 
férias todos os anos. No entan-
to, mesmo tendo grande cari-
nho por terras lusas nunca pôs 
a hipótese de vir para cá viver.

Cidália Oliveira, 42 anos, 
nasceu em Portugal, no entan-
to viveu toda a vida em França. 
Mas nem assim esconde a von-
tade de um dia vir viver para o 
país que a viu nascer, “É o meu 
país, nasci aqui, sou 100% por-
tuguesa”, revelou a enfermeira. 

Maria Fernanda, 49 anos, 
partilha a mesma situação, 
saiu de Portugal aos cinco anos 
com os pais e viveu em Fran-
ça durante toda a vida. Todas 
estas pessoas têm em comum 
o facto de virem a Portugal 

Texto: Ana Portela 
          Salomé Ferreira
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> António Micael, emigrante em França

> Cidália Oliveira, emigrada na França
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altura existem mesmo concelhos que triplicam o número de habitantes, tendo um impacto direto na economia local.

Concelhos da CIM Douro triplicam população no 
verão devido aos emigrantes
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passar férias todos os anos. 
“Todos sabemos, em ter-

mos nacionais, também re-
gistados na nossa região, que 
nos últimos anos se verificou 
uma acentuada emigração so-

bretudo de jovens devido à 
crise económica”, salientou o 
vice-presidente da CIM Douro. 

Um Estudo recente do Ins-
tituto Nacional de Estatística e 
da Pordata, revela que nos úl-

timos quatro anos saíram do 
país cerca de 486 mil habitantes 
para viver no estrangeiro por 
mais ou menos de um ano (ver 
quadro). Sendo que o número 
de emigrantes foi aumentando 

desde 2011 até ao ano passado.
No contexto do programa de 

assistência financeira, Portugal 
foi o nono Estado-membro na 
UE28 que perdeu mais popula-
ção (-1%), depois da Grécia e dos 
restantes países que encolhem 
há mais de duas décadas como 
a Hungria, Bulgária, Roménia, 
Letónia, Lituânia e Estónia. 

Mesmo longe de Portugal, 
a maior parte dos emigrantes 
nunca esquece as suas origens e 
pretende um dia regressar. “Há 
uma tendência natural pelas 
relações afetivas e identitárias 
para que as pessoas que emigra-
ram regressem aos seus locais de 
origem”, explicou José Marques.

“É uma coisa inesquecível, o 
meu país fica sempre no coração”, 
afirmou António Micael, “ainda 
hoje quando cruzei a frontei-
ra e vi a bandeira portuguesa 
até me arrepiei”, acrescentou. 

“O meu sonho é o meu país 
dar-me a oportunidade de re-
gressar mas acho que deve ser 
difícil”, confessou desiludido 

António Micael. No entanto, o 
trabalhador da construção civil, 
põe a hipótese de voltar quan-
do estiver na altura da refor-
ma, “aqui é o meu país, é aqui 
que tenho as raízes”, concluiu. 

“Esse sentimento ainda se 
mantém muito forte nos emi-
grantes, quando atingem a idade 
da reforma pretendem regressar 
à sua terra de origem, apesar de 
percebermos que alguns acabam 
por ter alguma dificuldade em 
voltar, também porque entretan-
to os filhos já nasceram e cons-
tituíram vida nos países onde 
estão emigrados”, confessou o 
vice-presidente da CIM Douro. 

As Projeções Europeias re-
lativas a 2013/2080 preveem 
um cenário em que Portugal 
terá menos de dez milhões de 
habitantes até 2030 e perderá 
um quarto da sua relevância na 
população europeia até 2060.n
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2012     121.418     51.950      69.460

2013     128.100     53.786      74.322

2014     134.624     49.572      85.052

TOTAL
EMIGRANTE
PERMANENTE

EMIGRANTE
TEMPORÁRIO

2011     100.978     43.998      55.980

> Maria Fernanda residente em Nice, França (à direita)

> Dulce Machado emigrante na Suiça há 20 anos
> Numero de pessoas que sairam do País para o estrangeiro (fonte: PORDATA e INE)

FOTO: SF
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Com mais de 200 anos de 
existência, o covilhete já não 
é novidade para grande parte 
das pessoas. No entanto, conti-
nua a ser uma das iguarias mais 
identificativas e procuradas 
da gastronomia vila-realense. 

Mas afinal o que é o co-
vilhete? O professor Hilário 
Oliveira, primeiro subscritor 
da confraria, explica: “é uma 
empada confecionada com a 
nossa carne de vitela marone-
sa, envolvida numa massa fei-
ta de trigo”. “O que começou a 
ser servido numa barraca, num 
momento de feira, por ser uma 
iguaria tão boa começou a ser 
divulgada e produzida nos res-
taurantes da região”, acrescen-
ta o membro da confraria ao 
falar da história deste produto 
gastronómico. Estes peque-

nos folhados de carne devem o 
seu nome à pequena forma de 
Barro Preto de Bisalhães em 
que iam ao forno antigamente. 

A tradição dos covilhetes 
já é antiga, sendo que já eram 
servidos na Feira de Santo An-
tónio, do Senhor do Calvário 
e da Senhora da Almodena, 
altura em que eram comercia-
lizados em barracas montadas 
para o efeito. Mas foi a partir 
dos anos 60 que esta iguaria ga-
nhou destaque na ementa dos 
restaurantes, acompanhada de 
arroz de forno e servida na lou-
ça preta do Barro de Bisalhães. 
No século XX, já havia pessoas 
que os confecionavam em casa 
e vendiam nas ruas da cidade.

“A confraria nasce da poten-
cialidade do covilhete”, revelou 
Hilário Oliveira. O objetivo 

desta organização “é promover, 
divulgar e pôr toda a gente a co-
mer covilhete que é uma igua-
ria que queremos transportar 

para a nossa entidade trans-
montana difundida pelo mun-
do”, explicou ao VivaDouro. 

Na opinião de Rosa Cra-

mez, produtora e confrade, esta 
confraria “é uma mais-valia 
no sentido de divulgar uma 
região e os produtos de exce-
lência que ela tem”, declarou. 

De acordo com o 4.º artigo 
do seu estatuto, esta associação 
pretende ser “um forte e decisi-
vo polo dinamizador do covi-
lhete e dos produtos culturais e 
gastronómicos a ele associados”, 
desta forma, Rosa Cramez ex-
plica que o objetivo é “mesmo 
esse, dar a atenção ao todo, ao 
produto que queremos promo-
ver mas depois atrás dele pro-
mover uma região”, comentou. 

Assim, a ideia é aliar a pro-
moção do covilhete a outros 
produtos regionais, como ser-
vem de exemplo o Barro Preto 
de Bisalhães, candidato a pa-
trimónio Imaterial Cultural da 
Unesco e os vinhos da região. 

O produto já é conhecido há 
centenas de anos, principalmen-
te a nível regional, no entanto, 
os produtores sentem que vem 
muita gente de fora da região à 
procura da iguaria, uma vez que 
também faz parte do roteiro tu-
rístico de Vila Real. Hilário Oli-

Confraria do Covilhete quer projetar a iguaria e as potencialidades da região
A Confraria do Covilhete foi formalmente criada no mês de julho, em Vila Real, com o objetivo de promover e divulgar a famosa iguaria transmontana. A organização conta já com 16 subscritores e espera atingir até ao natal os 40 confrades. A certificação do produto 
já foi lançada pela autarquia.
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> Os covilhetes, iguaria típica de Vila Real

Texto: Salomé Ferreira
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veira estima que os restaurantes 
com mais dinâmica e com mais 
afluência de turistas vendam 
mais de 1000 covilhetes por dia.

Com uma produção diária de 
centenas de covilhetes, a iguaria 
transmontana ocupa o terceiro 
lugar entre os produtos mais 
vendidos no estabelecimen-
to de Rosa Cramez. De acordo 
com Hilário Oliveira, com a 
criação da confraria, as vendas 
de covilhetes têm aumentado 
cerca de 20% em alguns casos, 
“é sinal que o covilhete é um 

produto já com uma dinâmi-
ca, com um certo poder que 
cada vez será maior”, declarou. 

A associação pretende ter 
uma equipa heterogénea e 
completa, “todos os confra-
des que venham ter connosco 
são muito bem-vindos, que-
remos sobretudo pessoas com 
uma paixão comum: Vila Real, 
a sua história e o seu patrimó-
nio”, afirmou Hilário Oliveira. 

A confraria encontra-se 
neste momento a ultimar al-
guns pormenores, entre eles 

a escolha do traje, que Hi-
lário Oliveira considera que 
deve ser “identificador quer 
do covilhete quer da região”. 

No que diz respeito ao logó-
tipo da confraria, vai ter presen-
te o “Alleo” (espécie de espada), 
utilizado por D. Pedro Mene-
ses, vila-realense, na luta por 
Ceuta, que acabou por vencer. 

Hilário Oliveira con-
sidera o covilhete “o Al-
leo dos tempos modernos”.

Em relação a planos para o 
futuro, até ao natal pretendem 

fazer o primeiro lançamen-
to da confraria e tentar 
atingir os 40 confrades 
até essa data, “mas o 
grande evento será 
nas Festas de 
Santo António 
de 2016 onde 
pensamos ter a 
entronização de 
mais umas dezenas 
de confrades”, reve-
lou Hilário Oliveira.n
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Confraria do Covilhete quer projetar a iguaria e as potencialidades da região
A Confraria do Covilhete foi formalmente criada no mês de julho, em Vila Real, com o objetivo de promover e divulgar a famosa iguaria transmontana. A organização conta já com 16 subscritores e espera atingir até ao natal os 40 confrades. A certificação do produto 
já foi lançada pela autarquia.
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> Confessão do covilhete



10

Vila Real

VIVADOURO  AGOSTO 2015

> Famílias a desfrutar do piquenique
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Com aproximadamente meio 
século de existência, já não é 
a primeira vez que a ourivesa-
ria é assaltada, no entanto os 
estragos nunca alcançaram es-
tas proporções, “já tivemos uns 
indivíduos que arrombaram a 
montra mas foram apanhados 
pela polícia, desta vez é que foi 
geral”, contou Arnaldo Morgado.

“Os ladrões entraram pela 
janela das traseiras. Arranca-
ram a grade, cortaram o ara-
me e entraram na loja”, explica 
o proprietário. “Ninguém viu 
nada, aqui não mora ninguém, 
portanto ninguém deu conta do 
que se estava a passar”, acrescen-
tou. Os estragos só foram nota-
dos na manhã depois do assalto. 

Com todo o ouro roubado, 
bem como alguma prata, reló-

gios, pulseiras, pendentes, cor-
dões, Arnaldo Morgado estima 
que o prejuízo tenha atingido um 
milhão de euros. O proprietário 
tinha optado ultimamente por 
não utilizar alarme no estabele-
cimento, “isso é que eu podia ter 
feito e condeno-me”, desabafou. 

Apesar de toda esta situação 
Arnaldo Morgado optou por con-
tinuar com a porta aberta, com 
aquilo que “ainda deixaram”, dis-
se. Com a afluência de emigran-
tes a procura por certos produtos 
de ouro aumentou e grande par-
te das vezes o ourives não tem o 
que pretendem devido ao assalto. 

Arnaldo Morgado não tem 
ainda novidades acerca dos assal-
tantes, “estou convencido que não 
vai dar em nada”, confessou. n

Assalto milionário em ourivesaria de Vila Real
O mês de julho não acabou da melhor forma para Arnaldo Morgado, ao ter sofrido um assalto à sua ourivesaria, situada em Vila 
Real, avaliado em cerca de um milhão de euros. Os ladrões levaram o ouro todo, bem como alguma prata, entre outros bens valiosos.

Texto: Salomé Ferreira
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A recolha de dados, com re-
curso a aparelhos GPS, decorre 
até agosto em treinos e jogos da 
Seleção Nacional de Voleibol e 

Voleibol de Praia. Paulo Vicente 
João é o investigador da UTAD 
responsável por este estudo.

O objetivo do estudo passa 

por recolher dados em treinos e 
competições, para medir e avaliar 
indicadores como a frequência 
cardíaca, distâncias percorridas, 

acelerações e desacelerações, in-
tensidade de esforço, número 
de saltos, entre outros, com vis-
ta à avaliação e comparação de 
performances entre atletas, em 
posições específicas, nesta sele-
ção nacional. Durante os jogos, 
cada atleta transportará con-
sigo um equipamento de GPS 
que fará a recolha dos dados.

Esta é a primeira vez que 
é possível recolher dados com 
GPS em treinos e competições 
oficiais de uma Seleção desta 
modalidade. “Não existem estu-
dos realizados a nível Mundial 
nesta modalidade, com esta tec-
nologia. Pelo que o objetivo da 
investigação passa por encontrar 
novos indicadores que possam 
ajudar o treinador a melhorar a 
performance individual e coletiva 
dos jogadores e respetivas equi-

pas”, explica Paulo Vicente João.  
O Selecionador Nacional 

sublinha que a tecnologia está 
cada vez mais aliada ao surgi-
mento de novas atividades e no 
melhoramento das já existen-
tes, “sendo possível, através da 
sistematização de dados esta-
tísticos criar planos de treino 
específicos para cada jogador, 
permitindo melhorar a perfor-
mance desportiva do atleta e até, 
em alguns casos, evitar lesões”.

As entidades envolvidas neste 
estudo esperam com esta cola-
boração, obter novos dados que 
contribuam para um maior co-
nhecimento e desenvolvimento 
desta modalidade desportiva.n

UTAD e Federação Portuguesa de Voleibol colaboram em
estudo
A performance dos jogadores da Seleção Sénior Portuguesa de Voleibol encontra-se a ser avaliada pela Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro (UTAD), através da realização de um estudo com recurso a tecnologia de ponta.

> Investigador Paulo Vicente João da UTAD coloca GPS em Jogador de Voleibol de Praia
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“A escolha do nosso mu-
nicípio para esta apresentação 
de âmbito nacional é motivo 
de grande satisfação para to-
dos nós enquanto autarcas”, 
afirmou Francisco Cardia, 
vice-presidente do município 
de Moimenta da Beira no dis-
curso inicial da apresentação. 

“Este acontecimento dis-
tingue-nos e colabora para di-
zer ao país que nós fazemos 
parte deste todo”, acrescen-
tou o membro da autarquia.  

Durante a sessão, António 
Reis, vice-presidente da ANIE-
CA, também natural de Moi-
menta da Beira, esclareceu que 
o "manual contempla o regime 
vigente no código da estra-
da, acerca da cassação da carta 
de condução e não o novo re-
gime de carta por pontos, na 
medida em que o mesmo ain-
da não foi publicado. Após a 
sua publicação, será efetuada 
uma adenda ao manual expli-

cativo de tal regime", afirmou. 
O membro da associação do 

ensino da condução frisou que 
o manual foi realizado para a 
formação de proximidade em 
escolas de condução, auxiliando 
os condutores das categorias A 
e B numa atualização voluntá-
ria dos conhecimentos."Com 
este manual pretendemos sen-
sibilizar para uma condução 
responsável e segura”, acres-
centou o membro da ANIECA. 

Durante a apresentação foi 
ainda anunciado que poderá 
existir a atribuição de bonifi-
cações na carta de pontos aos 
condutores que frequentem 
estes cursos, nomeadamente 
a atribuição de um ponto na 
carta de condução, no entan-
to, esta situação só poderá ser 
verificada em 2016 visto que 
a lei ainda não foi publicada.

Regras de circulação em ro-
tundas, autoestradas, segurança 
rodoviária e normas de cedên-

cia de passagem, são alguns dos 
temas incluídos no manual, que 
aborda ainda o comportamen-
to que o condutor deve adotar 
perante os peões ou ciclistas.

"Vivemos cada vez mais 
numa sociedade de mobilidade 
e é preciso fazer aqui o casamen-
to perfeito entre o peão e os au-
tomóveis. Temos de saber como 
nos comportar com o peão, 
porque metade dos atropela-
mentos ocorre junto das passa-
deiras", alertou António Reis.

O efeito do álcool na con-
dução, a velocidade e a sina-
lização rodoviária são outros 
assuntos que os condutores 
podem encontrar neste do-
cumento com 50 páginas. 

No decorrer da cerimónia 
de apresentação do manual, 
Susana Paulino, do Instituto 
da Mobilidade e dos Transpor-
tes (IMT), apresentou ainda o 
folheto "O condutor seguro". 

O panfleto que se baseia na 
norma “Conduzir é Decidir”, 
contempla temas como a ap-
tidão para a condução, como 
proceder em caso de avaria ou 
acidente, condução segura, ce-
dências de passagem, compor-
tamento perante peões e ciclis-
tas, circulação em rotundas e 
condução sob o efeito de álcool. 
Susana Paulino explica que o 
objetivo é que o folheto seja 
"interativo e de consciencializa-
ção. É um folheto informativo 
e não publicitário", concluiu. 

No salão nobre dos Paços do 
Concelho de Moimenta da Beira 
estiveram presentes a ANIECA 
(Associação Nacional dos In-
dustriais de Ensino de Condução 

Automóvel); IMT (Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes); 
ANSR (Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária); 
PRP (Prevenção Rodoviária 
Portuguesa); INEM (Instituto 
Nacional de Emergência Médi-
ca); ACP (Automóvel Club de 
Portugal); e a ACT (Autoridade 
para as Condições do Trabalho).

Regime da carta por 
pontos 

O novo regime da carta por 
pontos entra em vigor em junho 
do próximo ano, sendo que as 
contraordenações registadas até 
à data não são contempladas.

Inicialmente são atribuí-
dos a cada condutor 12 pon-

tos, que vão diminuindo à 
medida que o condutor vai 
cometendo contraordenações 
graves e muito graves, para 
além dos crimes rodoviários. 

Por cada contraordenação 
grave cometida o condutor per-
de dois pontos na carta, caso seja 
muito grave perde quatro. Se a 
infração for por excesso de ál-
cool é subtraído mais um ponto. 

Em caso de crime rodoviário 
perde seis pontos. Por outro lado, 
três anos sem infrações rever-
tem em três pontos positivos. n

Manual que visa atualizar conhecimentos dos 
condutores apresentado em Moimenta
Moimenta da Beira foi o local escolhido para a apresentação nacional do manual de apoio ao “Curso de Atualização de Con-
dutores”. A sessão realizada no final de Julho contou com a presença de todo o grupo de trabalho envolvido na elaboração do 
manual. António Reis, vice-presidente da Associação Nacional dos Industriais de Ensino de Condução Automóvel (ANIECA), 
anunciou na apresentação que o compêndio contempla unicamente o regime vigente no código da estrada, acerca da cassação 
da carta de condução.
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Moimenta da Beira

Texto: Salomé Ferreira

> Apresentação nacional do manual em Moimenta da Beira
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12
PONTOS

-4
PONTOS

-2
PONTOS

-6
PONTOS

Carta por Pontos

Cada condutor 
detém 12 pontos iniciais 

Contra-Ordenação Grave
(3 se for por excesso de álcool)

Contra-Ordenação Muito Grave
(5 se for por excesso de álcool)

Crime Rodoviário
(condução perigosa, sem habilitação

ou em estado de embriaguez)

> Infografia explicativa do sitema de carta por pontos



Como é que se decidiu can-
didatar a presidente da Câmara 
Municipal de Armamar?

Sempre foi um bichinho que 
tive. Queria dar um contributo 
ao meu concelho, depois as coisas 
foram evoluindo, foi-se proporcio-
nando e quando chegou à altura 
da sucessão do anterior presiden-
te da Câmara a comissão política 
decidiu que eu reunia as condições 
para ser o candidato. Como tam-
bém havia essa vontade da minha 
parte, juntou-se o útil ao agradá-
vel, avançámos para o desafio e 
as coisas correram bem. O povo 
é quem mais ordena, confiou-me 
essa responsabilidade e cá estou 
a desempenhar estas funções que 
faço todos os dias com o maior 
prazer em prol dos munícipes. 

Era um cargo que sempre es-
teve nos seus planos ou acabou 
por surgir numa determinada 
altura?

Tive sempre vontade de dar 

este contributo político. Chegar 
ao cargo de presidente foi uma 
oportunidade que foi surgindo 
com os anos que estive dentro da 
estrutura, nunca foi uma obses-
são chegar à presidência mas fo-
ram conjugados todos os fatores 
para acabar por chegar ao cargo. 

Até ao momento quais foram 
as principais dificuldades que 
encontrou no  exercício do seu 
cargo?

A maior dificuldade, trans-
versal a todos os concelhos do 
interior do país, é a perda de po-
pulação. Depois também existe o 
problema da fixação dos jovens 
casais, porque as oportunidades 
são poucas. Por um lado temos 
os nossos jovens com formação 
académica, o que nos deixa mui-
to satisfeitos, mas também perce-
bemos que quando eles acabam 
essa formação o concelho tem 
poucas oportunidades para eles se 
fixarem, portanto esse é um dos 

principais problemas que encon-
trei. Outros problemas são essen-
cialmente aqueles que foram sur-
gindo pela alteração da legislação 
autárquica, que tem a ver com a 
redução do número de funcioná-
rios da Câmara. Felizmente até 

hoje isso não aconteceu no mu-
nicípio de Armamar mas talvez 
este ano, pela primeira vez, tenha 
de tomar uma decisão difícil em 
ter de dispensar colaboradores. 

Quanto ao seu futuro politi-
co, ainda faltam dois anos, mas 
está em cima da mesa a hipóte-
se de se voltar a candidatar nas 
próximas eleições autárquicas?

Sim, o meu projeto políti-
co não se esgota neste primeiro 
mandato. Penso que um primei-
ro mandato não é suficiente para 
nós podermos fazer tudo aquilo 
que temos planeado para o con-
celho. Um primeiro mandato é 
sempre para definir estratégias, 
elaborar projetos e concretizá-
-los vai muito além dos quatro 
anos que este primeiro mandato 
conduz. O objetivo é nas próxi-
mas eleições voltar a ser candi-
dato à presidência e executar al-
guns projetos que estão em curso.

 
Com a crise financeira que se 

viveu nos últimos anos as condi-
ções de vida da população têm-
-se agravado cada vez mais. Em 
termos de apoios sociais, como 

é que a Câmara tem ajudado os 
cidadãos mais necessitados?

Temos vários setores de apoio 
social, como é exemplo o apoio 
social à educação, em que os nos-
sos alunos têm acesso à educação 
de forma totalmente gratuita até 
ao nono ano de escolaridade. Na 
vertente social mais dedicada aos 
séniores fizemos, em parceria com 
algumas IPSS, vários investimen-
tos, com a construção de quatro 
novos equipamentos destinados 
a lares de idosos. A Câmara dá 
também apoios sociais diretos às 
famílias carenciadas mais na área 
habitacional e também com al-
guns apoios na área da psicologia.

Falou há pouco acerca dos 
problemas em fixar os jovens no 
concelho, têm procedido a algu-
mas medidas para colmatar essa 
dificuldade?

Sim, até porque Armamar 
nestes últimos dois anos está um 
pouco em contraciclo com a mé-
dia da natalidade do país. Aumen-
támos a natalidade de 2013 para 
2014 em 72%, fruto da fixação de 
alguns casais no concelho. Estes 
jovens casais fixam-se essencial-

Presidente da Câmara de Armamar desde 2013, João Paulo Fonseca, tem como uma das principais prioridades a melhoria das acessibilidades no concelho. O VivaDouro esteve à conversa com o autarca, onde falou acerca da sua experiência nestes dois anos de mandato.
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João Paulo Fonseca: “O meu projeto político não se esgota neste primeiro mandato”

Texto: Salomé Ferreira

> João Paulo Fonseca, presidente da Câmara Munícipal de Armamar

> Igreja Matriz de Armamar

FOTO: SF

FOTO: SF



Presidente da Câmara de Armamar desde 2013, João Paulo Fonseca, tem como uma das principais prioridades a melhoria das acessibilidades no concelho. O VivaDouro esteve à conversa com o autarca, onde falou acerca da sua experiência nestes dois anos de mandato.
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Entrevista com  João Paulo Fonseca

mente através do setor primário, a 
agricultura. A maçã, que é o nos-
so expoente máximo em termos 
económicos, tem vindo a ter uma 
grande projeção e também houve 
um aproveitamento dos apoios 
aos jovens empresários agríco-
las, desta forma conseguimos fi-
xar neste setor muitos jovens. Na 
área dos serviços é muito mais 
difícil que isso aconteça. Feliz-
mente, para a dimensão do con-
celho temos muitos jovens que 
se formaram, nomeadamente em 
medicina, mas depois percebe-
mos que é impossível fixar esses 
jovens, bem como noutras áreas 
como na economia, na ciência, etc.

Quais são as áreas de investi-
mento que recomenda em Arma-
mar?

O setor agrícola com certeza, 
porque já tem provas dadas. Para 
além disso, o setor do turismo que 
também está em franca expansão 
aqui no Douro Património da Hu-
manidade. Nós sentimos hoje que 
o setor do turismo é uma área em 
que tem que se fazer um investi-
mento forte. A autarquia já o tem 
feito, fizemos agora um investi-
mento de cerca de dois milhões 
de euros na zona ribeirinha da 
Folgosa que é a entrada principal 
dos turistas no concelho e acredito 
que os próximos investimentos te-
rão de ser muito focados nesse se-
tor que está com alguma projeção. 

As visitas ao concelho 
têm aumentado cerca de 30% 
ao ano, o que é muito bom. 

O que é que ainda falta fa-
zer para dinamizar a economia 
do concelho? Quais são os seto-
res em que a autarquia pretende 
apostar e investir no futuro?

Antes de tudo faltam criar 
boas acessibilidades ao conce-
lho, porque isso é fundamental 
para atrair o investimento. Te-
mos pressionado o governo já há 

alguns anos para aquilo que é a 
nossa ligação à principal artéria 
da região, a A24, porque perce-
bemos que sem essas acessibili-
dades dificilmente conseguimos 
captar empresas e outro tipo de 
investimentos para o concelho. 

Vamos lançar agora também 
uma obra de cerca de um milhão 
e duzentos mil euros que é uma 
variante à freguesia de Fontelo, 
que é a primeira base de ligação à 
A24. Temos tido outras medidas 
como a isenção do IRS, os 5% que 
cabem ao município são devolvi-

dos aos contribuintes, portanto a 
autarquia não ficou com qualquer 
tipo de quantia desse imposto. 

Enquanto autarca são as aces-
sibilidades   a   sua principal prio-
ridade?  

Sim, eu refiro-me às acessibi-
lidades em termos de investimen-
to externo para o concelho. No 
que diz respeito a infraestruturas 
concelhias, temos dois grandes 
investimentos que serão necessá-
rios realizar no concelho. Primeiro 

ampliar o sistema de rega agrícola 
que já existe na Barragem do Lu-
miar, para o dobro da capacidade 
porque isso aumenta a produção 
de maçã e a riqueza gerada no 
concelho. Depois também a cria-
ção de infraestruturas para a maçã, 
hoje percebemos que produzimos 
muito mas depois nãotemos as 
estruturas de retaguarda neces-
sárias para tirar do produto. Pro-
duzimos cerca de 60 milhões de 
quilos de maçã mas só temos uma 
capacidade de armazenagem em 
frio de 20 milhões portanto isso 

faz com que os fruticultores que 
não têm essas estruturas tenham 
de vender a maçã ou na árvore 
ou a seguir à apanha, portanto o 
preço do produto acaba por cair.   

Em relação às assimetrias 
que existem entre o interior e o 
litoral, acredita que o novo Pro-
grama Comunitário pode vir a 
contribuir para a redução dos 
desequilíbrios entre o interior e 
o litoral?

Sou sempre um pouco cético 

em relação a isso, até porque os 
anteriores programas comunitá-
rios diziam que um dos principais 
objetivos era tentar contribuir 
para criar condições no interior 
para que assimetrias não fossem 
tão evidentes em relação ao li-
toral. Percebemos que as regras 
deste Novo Quadro Comunitário 
querem ir nesse sentido, mas isso 
tem tudo muito a ver com o peso 
político dos territórios. Portanto 
eu espero que sim, mas só quan-
do isso acontecer é que vou ter a 
certeza que as coisas vão funcionar 

dessa forma. Já temos experiên-
cias do passado que as intenções 
são boas mas depois na prática 
as coisas nem sempre são assim. 

Enquanto presidente do mu-
nicípio, como é que classifica a 
relação com a oposição?

Uma relação ótima, cordial e 
de respeito mas também de de-
bate sério das questões politicas 
que interessam para o município.  

Qual é o balanço que faz des-

tes quase dois anos de mandato?
É um balanço muito positivo. 

No ano passado fizemos a nos-
sa primeira prestação de contas 
e conseguimos atingir a melhor 
execução orçamental de sempre 
da história do concelho. Tivemos 
também a redução substancial da 
divida da Câmara, em dois anos 
reduzimos cerca de dois milhões 
de euros. As populações conti-
nuam a estar satisfeitas, aquilo que 
é essencial e urgente fazer a Câma-
ra está presente e executa, é lógico 
que já não é possível fazer aquilo 
que se fazia no passado mas acho 
que as pessoas também enten-
dem que os tempos são difíceis. 

Quais são os principais ob-
jetivos a cumprir até ao final do 
mandato?

O principal objetivo é execu-
tar pelo menos 70% daquilo que 
foi o plano eleitoral do Partido 
Social Democrata para as autár-
quicas de 2013. Percebemos que 
hoje já executámos cerca de 40% 
das medidas que estavam previs-
tas e portanto se conseguirmos 
atingir esse valor já é atingir os 
objetivos a que nos propusemos, 
é lógico que num plano eleitoral 
criamos algumas expetativas me-
diante aquilo que nos é garantido 
por parte do governo e dos apoios 
e acabamos por perceber que mui-
tas das vezes quando as coisas es-
tão para ser executadas os apoios 
nem sempre estão lá, ou pelo 
menos da forma que tinham sido 
prometidos. Portanto se conseguir 
atingir 70% daquilo que foi o pla-
no eleitoral sairei do mandato com 
o sentimento de dever cumprido. 

Para finalizar, quer deixar 
uma mensagem à população?

Quero dizer que o presidente 
da Câmara tem muito orgulho nas 
suas gentes. Depois dizer-lhes que 
têm sempre o executivo disponível 
para aquilo que necessitarem.n

João Paulo Fonseca: “O meu projeto político não se esgota neste primeiro mandato”
FOTO: AP
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Peso da Régua
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O Peso da Régua recebeu a 
segunda edição da Concentra-
ção Motard do Douro. O evento 
contou com alguns apoios lo-
cais, como o da Câmara Munici-
pal, dos Bombeiros do concelho, 
da União das Freguesias Peso 

da Régua e Godim, da GNR, 
do Clube Caça e Pesca do Alto 
Douro. Ao longo de três dias a 
cidade encheu-se de animação, 
atividades e espetáculos musi-
cais. O evento começou com a 
receção aos motards que se des-

locaram à cidade para conviver 
em mais uma concentração de 
duas rodas na região Douro. 

O motard de Alfena, con-
celho de Valongo, Carlos 
Cunha, visitou a Concentra-
ção Motard do Douro pela 

primeira vez aconselhado por 
amigos, em conversa com o 
VivaDouro confessou que “fa-
zem sempre falta mais con-
centrações deste género”. 

Paulo Monteiro, natural da 
cidade de Tarouca, visitou a pri-
meira edição da concentração 
motard o ano passado e realçou 
que “este ano está mais gente e 
de certeza que vai correr me-
lhor”. Tal como Carlos Cunha, o 
tarouquense salientou a impor-
tância da concentração, acres-
centando que “é pena não haver 
mais convívios assim na região”.

A festa de espuma foi o gran-
de destaque do segundo dia da 
concentração. Um êxito pelo 
número de participantes que 
aderiram à iniciativa. De segui-
da, o show de freestyle marcou 
presença e conquistou o público 
presente com calorosos aplau-
sos. O desfile de motards ilumi-
nou toda cidade e juntou cente-

nas de pessoas no Peso da Régua.
O vice-presidente do Peso da 

Régua, José Gonçalves, parabe-
nizou a organização pelo evento 
e agradeceu a todos os motar-
ds que se deslocaram à cidade.

Sérgio Magalhães, residente 
em Lousada, visitou pela segun-
da vez a Concentração Motard 
do Douro, afirmando que vol-
tou devido ao “ambiente agra-
dável da região” e que é “sempre 
bom o convívio entre motards”.

No último dia de con-
centração, a missa motard e 
a bênção dos capacetes jun-
tou centenas de pessoas no 
adeus a mais uma concentra-
ção de duas rodas no coração 
do Alto Douro Vinhateiro.n

Milhares de pessoas visitaram a  II Concentração 
Motard no Peso da Régua
O Moto Clube da Régua em parceria com o município do Peso da Régua, realizou de 31 de julho a 2 de agosto a II Concentra-
ção Motard do Douro.

FOTO: AP

Texto: Ana Portela
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VINDOURO 
FESTA POMBALINA

S. JOÃO DA PESQUEIRA  . MUSEU DO VINHO  . 4/5/6 SET. 2015 

18:00 / INAUGURAÇÃO OFICIAL DA VINDOURO 
FESTA POMBALINA
LOCAL:  MUSEU DO VINHO | Piso 0

17:00 - 00:00  – MERCADO POMBALINO
LOCAL:  PRAÇA DA REPÚBLICA E RUAS ENVOLVENTES

18:00 - 22:00 /  Prova livre com produtores da região
LOCAL :  MUSEU DO VINHO | Pisos 3, 4 e 5

18:30 / 20:00 LAGARADA TRADICIONAL
LOCAL: LAGARES DO MUSEU DO VINHO

20:00 /  JANTAR POMBALINO
SERVIÇO RESTAURANTE RUI PAULA - DOC
LOCAL: JARDIM DO PALÁCIO DO CABO

23:00 /  Concerto – US7
LOCAL: ANFITEATRO MUNICIPAL

00:30 /  Concerto – BANDA BRICOLAGE TOTAL TRIP
LOCAL:  ANFITEATRO MUNICIPAL

01.30 /  After Hours
DJ MIKAS
DJ JOHNNY BOY
LOCAL: ANFITEATRO MUNICIPAL 

4 SETEMBRO  / SEXTA FEIRA

10:00 - 18:00 /  RTP - VERÃO TOTAL EM DIRETO 
DE S. JOÃO DA PESQUEIRA

12:00 - 00:00 / MERCADO POMBALINO
LOCAL:  PRAÇA DA REPÚBLICA E RUAS ENVOLVENTES

14:00 - 22:00 /  Prova livre com produtores da região
LOCAL:  MUSEU DO VINHO

14:30 – 20:00  LAGARADA TRADICIONAL
LOCAL: LAGARES DO MUSEU DO VINHO

16:00 - 16:30 / CONVERSAS SOBRE O VINHO:
Brancos do Douro
LOCAL:  MUSEU DO VINHO | Piso 0

17:00 /  DESFILE POMBALINO
LOCAL: AVENIDA MARQUÊS DE SOVERAL, 
RUA DA FIGUEIRA E PRAÇA DA REPÚBLICA

18:00-18:30 / CONVERSAS SOBRE O VINHO: 
Tintos de eleição
LOCAL:  MUSEU DO VINHO | Piso 0

23:00 /  Concerto - RITA GUERRA AO VIVO
LOCAL:  ANFITEATRO MUNICIPAL

01.30 /  Wine White Party / DJ RITA MENDES
/ DJ DANNY PROJECT / DJ MASTER M
LOCAL:  PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS 

5 SETEMBRO  / SÁBADO

12:00 /  MISSA DAS VINDIMAS
LOCAL:  IGREJA DE S. JOÃO 

13:00 - 20:00 /  MERCADO POMBALINO
LOCAL:  PRAÇA DA REPÚBLICA E RUAS ENVOLVENTES

14:00 - 20:00 /  Prova livre com produtores da região
LOCAL: MUSEU DO VINHO

15:00 - 15:30 /  CONVERSAS SOBRE O VINHO: 
Vinhos do Porto brancos, rosés, rubis, tawnies e vintage. 
LOCAL: MUSEU DO VINHO | Piso 0

16:00 /  WORKSHOP 
“ESTRÁTEGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO” 
LOCAL: MUSEU DO VINHO | Piso 0

18:30 /  LEILÃO DE VINHOS GENEROSOS
LOCAL:  MUSEU DO VINHO 

6 SETEMBRO  / DOMINGO

Consulte informações detalhadas em  www.vindouro.com  
e prepare-se para celebrar a excelência do Douro!

PUB
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Já é conhecido o programa 
oficial da 13a edição da VIN-
DOURO – Festa Pombalina, que 
decorrerá de 4 a 6 de setembro 
em São João da Pesqueira, em 
pleno coração do Alto Douro 
Vinhateiro. Entre as várias no-
vidades destaque para a reali-
zação de lagaradas tradicionais 
no recém-inaugurado Museu 
do Vinho de São João da Pes-
queira onde, aliás, decorrerá boa 
parte de toda a programação. 

Com entrada livre, durante 
três dias os visitantes terão ali 
acesso às mais recentes novi-
dades apresentadas pelas três 
dezenas de produtores da re-
gião que estarão representados. 
Serão também esses produtores 
protagonistas das duas lagara-
das tradicionais que este ano a 
VINDOURO promove, logo no 
primeiro dia, 4 de setembro, das 
18h30 às 20h, e no dia seguinte, 

sábado, 5 de setembro, ao lon-
go de toda a tarde (14h30-20h). 

Ainda no Museu do Vinho, 
Manuel Moreira, sommelier 
e crítico de vinhos da revista 
WINE – A Essência do Vinho, 
conduz três conversas infor-
mais sobre vinho que preten-
dem transmitir conselhos e dicas 
práticas de seleção e consumo: 
“Brancos do Douro” (dia 5, 16h), 
“Tintos de Eleição” (dia 5, 18h) e 
“Vinhos do Porto” (dia 6, 15h). 

No evento será igualmente 
realizado um workshop diri-
gido a profissionais do vinho 
sobre “Estratégias de Interna-
cionalização”, com a presença 
de importadores europeus con-
vidados (dia 6, 16h). E o cair do 
pano terá o habitual leilão de 
vinhos generosos (dia 6, 18h30), 
cujas receitas revertem a favor 
de causas sociais do municí-
pio de São João da Pesqueira.

 
Animação e jantar pombali-

nos,  concerto  de  Rita  Guerra  
e Dj’s

 
Uma vez mais, VINDOU-

RO – Festa Pombalina inspira-
-se na figura tutelar da região, 
o Marquês de Pombal, e recria a 
atmosfera do século XVIII pelas 
ruas do centro histórico da Pes-
queira. O Mercado Pombalino 
funcionará em permanência du-
rante os três dias do evento e o 
sempre aguardado Desfile Pom-
balino está agendado para as 
17h de sábado, dia 5. Já o Jantar 
Pombalino, com serviço assegu-
rado pelo restaurante DOC do 
chefe Rui Paula, será novamen-
te realizado no Jardim do Pa-
lácio do Cabo, dia 4, pelas 20h.

Em matéria de espetáculos 
musicais, Rita Guerra é cabeça de 
cartaz e atua no dia 5, pelas 23h, 

no Anfiteatro Municipal. Pelo 
mesmo palco passarão na noite 
anterior US7 (23h) e já na madru-
gada de sexta para sábado a banda 
Bricolage Total Trip (00h30) e os 
Dj’s Mikas e Johnny Boy (01h30). 
Na madrugada de sábado para 
domingo, a DJ session “Wine 
White Party” terá aos comandos 
das mesas de mistura os dj’s Rita 
Mendes, Danny Project e Master. 

VINDOURO – Festa Pom-
balina chegará também a todo o 

país através da RTP1. O progra-
ma “Verão Total” será emitido em 
direto de São João da Pesqueira, 
no sábado, dia 5 de setembro. 

VINDOURO – Festa Pom-
balina é uma organização da 
Câmara Municipal de João da 
Pesqueira, com produção da 
EV – Essência do Vinho, Beira 
Douro e Cryseia. O programa 
detalhado está disponível on-
line, em www.vindouro.comn

VINDOURO – FESTA POMBALINA apresenta 
lagaradas tradicionais, três dezenas de 
produtores e concerto de Rita Guerra

De 4 a 6 de setembro, em São João da Pesqueira, no novo Museu do Vinho

> Fonte: Meuresultados.com

Desfile e jantar pombalinos serão outros pontos fortes da 13ª edição

Já é conhecido o programa oficial da 13a edição da VINDOURO – Festa Pombalina, que decorrerá de 4 a 6 de setembro em São João 
da Pesqueira, em pleno coração do Alto Douro Vinhateiro. Entre as várias novidades destaque para a realização de lagaradas tra-
dicionais no recém-inaugurado Museu do Vinho de São João da Pesqueira onde, aliás, decorrerá boa parte de toda a programação.



Gin Tónico
Morango e Mangericão

2 morangos picados
1/2 colher de sopa e açúcar

5 folhas de manjericão
40ml de gin
água tónica

Misturar o morango e o açúcar.
Aguardar alguns minutos e 

amassar junto com o manjericão.
Acrescentar o gin e gelo.

Despejar numa 
Completar com a água tónica.
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De Tabuaço para o mundo, nasceu o primeiro gin do douro, o Cobalto 17, totalmente produzido na região. Edgar  Rocha e Miguel Guedes, mentores do projeto, ambicionam conquistar brevemente mais mercados além-fronteiras.

Tabuaço é o berço do primeiro gin do Douro

A ideia surgiu sensivelmen-
te há um ano, impulsionada 
pelo gosto por gin que ambos 
os produtores tinham. Ed-
gar Rocha, enólogo e Miguel 
Guedes, engenheiro químico, 
transportaram o conhecimento 
adquirido na destilaria indus-
trial onde trabalhavam ante-
riormente para o novo projeto. 

O Cobalto 17 passou por 
vários processos até chegar ao 
produto final, “fizemos muitos 
testes em laboratório com vários 

ingredientes, desde botânicos, 
frutas e demorámos cerca de 
quatro semanas até chegarmos 
até esta composição ”, explicou 
Edgar Rocha. “Demos a provar 
a diferentes especialistas e crí-
ticos de gin nacionais e tivemos 
um feedback fantástico, foi isso 
que nos fez passar da brinca-
deira para um projeto sério”, 
acrescentou Miguel Guedes.

Com a habitual base de 
zimbro, aliada à pera, à uva 
tinta de casta amarela típica 

do douro, à hortelã-pimenta e 
à lúcia-lima, compõem-se os 
principais ingredientes do pri-
meiro Gin do Douro. Todo o 
processo é realizado manual-
mente, sendo que cada ingre-
diente tem de repousar indi-
vidualmente durante 48horas 
juntamente com o álcool alimentar. 

Na opinião dos mentores 
do projeto, este gin diferencia-
-se dos restantes existentes 
no mercado, essencialmen-
te por ser “mais frutado, mais 
aromático e por ter mais 
personalidade e intensida 
de”, afirmou Edgar Rocha.

Na constituição da marca, 
nenhum pormenor ficou des-
corado, o nome, Cobalto 17, 
está também ligado à região do 
Douro, berço de todo o projeto, 
“temos a associação do azul-
-cobalto ao rio Douro e o 17 
deriva dos 17 dias de estabiliza-
ção que o gin tem de ter até ser 
engarrafado”, contou o enólogo. 
Também a etiqueta 
detém elemen- t o s 

identificativos da região, com a 
alusão ao “Barbo, um peixe típi-
co do Douro e com as curvas de 
nível presentes nos socalcos das 
vinhas”, explicou Miguel Guedes. 

Edgar Rocha e Miguel Gue-
des confessam que até ao mo-
mento a adesão ao produto 
“está a ser muito positiva”, “as 
pessoas gostam muito, dizem 
que é um gin diferente, fru-
tado e ao mesmo tempo fres-
co, o acompanhamento per-
feito para o verão”, contaram.

Com milhares de garrafas 
produzidas até ao momento, o 
Cobalto 17 já teve encomendas 
em praticamente todo o territó-
rio nacional e também nas ilhas. 
No futuro o objetivo “passa por 
conquistar o maior número de 
mercados possíveis e aumentar a 
produção”, revelou Miguel Gue-
des. Os dois empreendedores en-

contram-se neste momento 
em negociações com vários 
mercados estrangeiros, nomea-
damente nos países nórdicos. 

No que diz respeito a novos 
produtos, Edgar Rocha e Miguel 
Guedes estão a pensar a possibili-
dade do lançamento de um novo 
produto provavelmente também 
ligado ao gin, mas esta hipóte-
se ainda está a ser analisada. 

Em relação a prazos, Edgar 
Rocha, revela que talvez seja em 
dezembro, no entanto, “como o 
processo é muito moroso, ain-
da vamos ver, temos de seguir o 
mercado. Porque como a empre-
sa está a aumentar e a expandir-
-se temos de conciliar as duas 
coisas”, revelou o enólogo.n

Texto: Ana Portela 
          Salomé Ferreira

> Miguel Guedes (à esquerda) e Edgar Rocha (à direita), mentores do projeto

FOTO: SF
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De Tabuaço para o mundo, nasceu o primeiro gin do douro, o Cobalto 17, totalmente produzido na região. Edgar  Rocha e Miguel Guedes, mentores do projeto, ambicionam conquistar brevemente mais mercados além-fronteiras.

Tabuaço é o berço do primeiro gin do Douro
FOTO: DR
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FOTO: SF

A Volta a Portugal em Bicicle-
ta foi criada em 1927 e, desde en-
tão, tornou-se na maior competi-
ção velocípede do país. Este ano a 
prova foi disputada por 16 equi-
pas com um total de 140 corre-
dores que pedalaram ao lado da-
queles que têm escrito alguns dos 

mais belos momentos do ciclismo 
a nível nacional. Entre Viseu e 
Lisboa os participantes pedala-
ram cerca de 1551,7 quilómetros.

Mais uma vez Lamego re-
cebeu, no dia dois de agosto, a 
passagem dos ciclistas na cidade, 
no dia da tão esperada chegada 

da caravana à Sr.ª da Graça, em 
Mondim de Basto. Entre várias 
freguesias, vilas e estradas, cen-
tenas de pessoas juntaram-se ao 
longo de todo o percurso do pe-
lotão e, com fervorosos aplausos, 
receberam os atletas que pedala-
vam sem cessar. Passavam poucos 
minutos das 14h45, quando os 
corredores passaram pela Ave-
nida Visconde Guedes Teixeira. 
As palavras dos lamecenses eram 
de força e vontade, dirigidas aos 
ciclistas que acenaram, gratos 
pelo reconhecimento. Na chega-
da ao concelho, em Bigorne, foi 
ainda entregue um prémio de 
montanha de terceira categoria.

A região Demarcada do Dou-
ro foi o principal cenário nesta 
quarta etapa e, por isso, foram vá-
rios os concelhos da região onde 

as bicicletas marcaram presença. 
A última etapa da Volta a 

Portugal realizou-se em Lisboa, 
onde centenas de participantes 
pedalaram no evento Passeio da 
Volta. Esta é uma iniciativa de ci-
cloturismo sem qualquer carácter 

competitivo, onde os participantes 
percorreram os últimos 34 quiló-
metros da última etapa, num ho-
rário diferente do pelotão de pro-
fissionais da Volta a Portugal.n

Volta a Portugal em Bicicleta aplaudida em Lamego
Realizou-se de 29 de julho a 9 de agosto a 77.º Volta de Portugal em Bicicleta. O pelotão passou por Lamego, onde foi recebido por 
centenas de pessoas.

Texto: Ana Portela
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O festival Zigurfest resulta de 
uma parceria entre a Câmara Mu-
nicipal de Lamego, o Teatro Ribei-
ro Conceição e a Associação Zigur. 

O evento que vai para a quinta 
edição, nasceu através de alguns 
amigos lamecenses, pertencentes 
à Associação Zigur e que afirma-
ram que o “festival nasce de um 
encontro de vontades entre todos 
os envolvidos”, o grupo acrescen-
tou que o festival “tem um papel 
agregador a nível cultural, sobre-
tudo para as pessoas mais novas. 
Nós viemos preencher o papel de 
agente cultural para dar alguma 
coisa do nosso espaço às pessoas 
e, de certa forma, colmatar a ne-
cessidade de levar a faixa etária 
mais jovem ao teatro e a um fes-
tival português”. Rui Fernandes, 
atual responsável do Teatro Ribei-

ro Conceição foi um dos princi-
pais impulsionadores do festival 
que, segundo a Associação Zigur, 
“deixou o desafio de fazermos um 
festival para o público que andava 
fora do teatro” e foi assim que, em 
2011, nasceu uma “edição do fes-
tival mais pequena, onde se ten-
tou perceber o que era necessário 
fazer, a dinâmica que o festival iria 
ter e que tipos de espaço se deviam 
explorar”, frisou a Associação.

Desde 2013 que o festival 
mantém o mesmo formato, com 
concertos em dois palcos na Rua 
da Olaria e concertos no teatro. 
São doze horas de música com 
pequenas interrupções, onde 
atuam apenas bandas portugue-
sas, “o nosso universo musical 
permite-nos trabalhar só com 
bandas portuguesas, nós valo-

rizamos e acreditamos no que 
temos no país e procuramos 
bandas que ainda estão a emer-
gir”, revelou a Associação Zigur.

Apesar de todas as dificulda-
des, o grupo de amigos da Asso-
ciação salienta o facto de ser sem-
pre “um desafio realizar o festival 
e é bom quando percebemos que 
há vontade de fazer algo diferen-
te”, salientando que “é muito gra-
tificante chegarmos ao quinto ano 
e vermos que as coisas ainda estão 
a acontecer e que apesar das difi-
culdades ainda cá estamos” . “As 
pessoas devem vir pela experiên-
cia, pela familiaridade e pelo con-
vívio”, afirmaram os amigos lame-
censes, prometendo muita música 
durante os dois dias de festival.n

Zigurfest prepara a quinta edição do festival
O festival Zigurfest realiza-se nos dias 28 e 29 de agosto e alia a animação, a música e o convívio junto ao Teatro Ribeiro Conceição, 
em Lamego.

Texto: Ana Portela
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O Museu de Lamego realiza 
desde julho até ao final de agos-
to, a rúbrica Museu em Ima-
gens. Todos os fins-de-semana, 
no pátio do Museu, são exibidas 
sob a forma de projeção multi-
média diversas temáticas, que 
visam explorar a vasta rique-
za pertencente à instituição.

Segundo o Museu de Lamego, 
o evento nasceu em 2014, devido 
à “necessidade de trazer de algu-
ma forma as coleções do Museu 
para o exterior, aproveitando as 
sinergias criadas pela abertura 
da esplanada no pátio apelan-
do à curiosidade das pessoas”.

A iniciativa tem como prin-
cipal objetivo “divulgar a expo-
sição permanente do Museu, 
deixando esse convite à visita, 
e, por outro, vai mais além dan-
do a oportunidade de divulgar 
e dar a conhecer coleções que se 
encontram em reserva e natural-
mente menos conhecidas”, afir-
mou fonte do Museu de Lamego, 
acrescentando que “pretendemos 
ainda captar novos públicos e au-

mentar o número de visitantes”.
Durante os dois meses, a po-

pulação pode encontrar no pá-
tio do Museu diversos temas 
como a mulher, a paisagem, a 
criança, o restauro, a fauna, a 
flora, entre outros que estão 
presentes nas coleções, quer 
em exposição, quer em reserva. 

“O caráter informal do modelo 
do Museu em Imagens é propício 
a uma fácil adesão dos mais varia-
dos públicos e a sua projeção no 
pátio do museu permite surpreen-
der as pessoas que frequentam a 
esplanada aí instalada”, concluiu 
fonte do Museu de Lamego.n

Museu em Imagens dá a conhecer
riqueza da cidade
Museu em Imagens é o nome da iniciativa que tem como principal objetivo, levar a população a um espaço livre e gratuito 
onde, durante dois meses, podem conhecer o conteúdo do Museu de Lamego.

Texto: Ana Portela

> Pátio onde é projetado a rubrica “Museu em Imagens”
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Lamego recebe, pela terceira 
vez consecutiva, a competição 

de artes marciais, “Campeonato 
Mundial Ultimate Full Contact 

WUFC - Only the Strong!”. A 
competição que decorre desde 
1988, faz parte do programa das 
Festas da Nossa Senhora dos Re-
médios e é organizada pela Fe-
deração Portuguesa de Full Con-
tact, a Associação Full Contact 
de Viseu, sob a égide da WUFC 
World Ultimate Full Contact, em 
parceria com algumas institui-
ções mundiais de diferentes artes 
marciais e desportos de combate, 
contando ainda com o apoio da 
Câmara Municipal de Lamego. 
Cerca de 100 lutadores de elite 

mundial defrontam-se no ringue, 
mostrando a sua performance e 
superioridade atlética, remetendo 
para a cultura da Grécia Antiga, 
onde a vontade de vencer, a hon-
ra e a glória faziam parte do lema 
dos guerreiros. Neste campeonato 
os participantes vão prestar pro-
vas em diferentes estilos de artes 
marciais e desportos de combate, 
entre os quais Pancrácio, Free Fi-
ght, MMA, Wrestling, Sambo, Jiu 
Jitsu, Sanda, Taekwondo, Boxe, 
Muay Thai, Kickboxing e Karate. 

Na competição é possível lutar 

em pé, no chão, usando técnicas 
complexas associadas à perfor-
mance física e psicológica dos 
atletas. O principal objetivo da 
prova é o de ultrapassar todas as 
eliminatórias, conseguindo as-
sim o Titulo Mundial WUFC.

No “Campeonato Mundial 
Ultimate Full Contact WUFC 
- Only the Strong!” estarão re-
presentados atletas da Rússia, 
Brasil, França, Inglaterra, Sué-
cia, Geórgia, Bulgária, Ucrânia, 
Egito, Irão, Espanha, Arménia, 
Azerbaijão, Paraguai e Portugal.n

Campeonato Mundial de Ultimate Full Contact
A vigésima primeira edição do “Campeonato Mundial Ultimate Full Contact WUFC - Only the Strong!” terá lugar no Cen-
tro Multiusos de Lamego, no dia 29 de agosto.

FOTO: SF

A APMCH tem como base 
defender, valorizar, revitalizar e 
animar os núcleos urbanos histó-
ricos que estão alojados no Cen-
tro de Acolhimento de Artistas, 
resultante da recuperação de um 
imóvel, no âmbito das obras de 
regeneração urbana que fazem 

parte do projeto “Viver Lamego”. 
A inauguração desta nova 

sede deu-se no mesmo dia em 
que a Associação Portuguesa dos 
Municípios com Centro Histórico 
celebrou o seu 27.º aniversário. Na 
cerimónia esteve presente o secre-
tário de Estado da Administração 

Local, António Leitão Amaro.
A tarde foi dedicada a deba-

tes, nos quais alguns autarcas e 
técnicos ligados à reabilitação 
do património histórico expli-
caram o potencial da valori-
zação e preservação dos cen-
tros históricos, apresentando 
projetos-piloto, realizados em 
algumas cidades portuguesas.

No fim da cerimónia, o Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Lamego e Presidente da Assem-
bleia Geral da APMCH, Francis-
co Lopes, afirmou que “embora 
tenha sido feito um retrato ainda 
em dificuldades, ainda em ruí-
nas, quando me tornei autarca 
apercebi-me que há muito patri-
mónio que está a ser requalifi-
cado, recuperado, mas que custa 
tanto!”, acrescentando ainda que 
“os municípios têm levado a cabo 

um trabalho notável e esta as-
sociação tem feito um trabalho 
muito assertivo em prol da divul-
gação de boas práticas e na distin-
ção dos melhores exemplos”. An-
tónio Leitão Amaro partilhou da 
opinião do autarca, frisando que 
“hoje olhamos com orgulho para 
um conjunto de iniciativas diver-
sas que os municípios estão a im-
plementar. O Governo também 

toma a reabilitação urbana como 
uma aposta muito importante”.

A Associação Portugue-
sa dos Municípios com Centro 
Histórico tem como principal 
objetivo congregar vontades a 
nível governamental, autárqui-
co e privado para a preservação 
do importante património his-
tórico recebido em herança das 
gerações que nos precederam.n

APMCH inaugura nova sede em Lamego
A Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCM) surgiu a 22 de julho de1988, em Lamego. Esta Associação 
ganhou, no mês de julho, uma nova sede situada no centro do bairro do Castelo.

> O Secretário de Estado da Administração Local, Leitão Amaro (à direita)

PUB
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Penedono

FOTO: SF
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Reza a história que há 600 
anos Álvaro Gonçalves Couti-
nho defrontou sozinho Pierrede 
Brabante, depois de o almiran-
te francês o ter desafiado para 
uma batalha. A “justa” foi rea-
lizada em Bar-le-Duc, França.  

O cavaleiro, natural de Pe-
nedono, defrontou ainda, junta-

mente com três cavaleiros portu-
gueses, três cavaleiros franceses, 
numa outra batalha, realizada no 
norte de Paris, em Saint-Oueen.

Através deste desafio o Ma-
griço acabou por ficar popular 
entre os franceses, os ingleses e 
os borgonheses da época, ten-
do sido considerado “o mais 

bravo dos seis cavaleiros”, não 
pela vitória que obteve, mas 
sim pelo “sacrifício, esforço e 
postura” que desempenhou.

Este foi o mote para a reali-
zação da recriação histórica “As 
andanças do Magriço no Ducado 
da Borgonha”, no passado sába-
do, na vila de Penedono. “Álvaro 
Gonçalves Coutinho continua 
vivo entre os penedonenses que 
600 anos volvidos querem cele-
brar as suas façanhas, reconsti-
tuindo historicamente esses com-
bates”, comunicou a autarquia.

O dia dedicado ao célebre 
cavaleiro penedonense começou 
com a abertura do mercado me-
dieval de “Pena do Dono”, tendo 
ficado aberto até ao fim da tarde. 
Os dois grandes momentos do 
programa passaram-se durante 

a tarde, com a recria-
ção de duas batalhas 
travadas por Álvaro 
Gonçalves Coutinho. 
A primeira recriou o 
combate com Pierre 
de Brabante e a segun-
da foi acerca da bata-
lha em Saint-Ouen.n

Penedono recria batalhas travadas pelo Magriço há 600 anos
O município de Penedono assinalou, no passado dia 8 de agosto, os 600 anos das duas justas mais importantes vividas pelo lendário 
cavaleiro Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, ocorridas em França, com a recriação histórica “As andanças do Magriço no Du-
cado da Borgonha”.
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A Câmara Municipal de Alijó inicia 
este ano uma campanha de apoio eco-
nómico no ano letivo 2015/2016, para a 
aquisição de manuais escolares e mate-
rial escolar aos alunos que frequentam o 
1.º Ciclo do Ensino Básico e que estejam 
posicionados nos Escalões A e B.

Este apoio será feito através de um 
Cheque Escolar e deverá ser levantado 
nas instalações do Gabinete de Educa-
ção do Município de Alijó. O Cheque 
Escolar está disponível de três de agosto 
a 15 de setembro e só poderá ser utiliza-
do nas livrarias/papelarias do concelho.

A atribuição destes apoios só será 
realizada a alunos do 1º Ciclo que te-

nham processo de Ação Social Escolar 
regularizado, conforme indicações for-
necidas junto dos estabelecimentos de 
ensino. Este investimento vai potenciar 
a criação de um banco de livros, uma 
vez que no futuro será possível reutili-
zar os manuais escolares, o que na pers-
petiva da Câmara Municipal é um apoio 
fundamental para os pais com mais difi-
culdades financeiras.n

Esta foi a quinta edição da Feira do 
Petisco, Vinho e Produtos Regionais cujo 
principal objetivo é o de dar a conhecer 
a gastronomia, o artesanato e os vinhos 
produzidos no município. Milhares de 
pessoas visitaram a feira ao longo dos três 
dias, atraídas pela animação musical, pelo 
convívio, pelo artesanato e pelas variadas 
experiências gastronómicas. 

Os confrades da Confraria Gastro-
nómica de Lamego foram convidados a 

estarem presentes na abertura desta feira, 
tendo sido recebidos pelo Vice-presiden-
te da Câmara Municipal, Paulo Silva, na 
avenida Conselheiro Alpoim, local onde 
provaram algumas das iguarias confecio-
nadas pelos stands expostos na tenda da 
Feira do Petisco, Vinho e Produtos Re-
gionais. Na Feira foi ainda homenageado 
Daniel Cardoso, experiente pescador, que 
já levou consigo o nome de Mesão Frio a 
vários eventos desta natureza, nomeada-
mente ao estrangeiro. 

Durante o certame, na avenida Con-
selheiro Alpoim, o pintor mesãofriense 
José Luís Cortês, proporcionou um atelier 
de pintura gratuito, ao ar livre e aberto a 
toda a comunidade. 

Para o efeito, o pintor preparou, ante-
cipadamente, uma tela de grandes dimen-
sões, onde desenhou uma paisagem du-
riense que, foi posteriormente preenchida 
pelas pinceladas dos participantes.n

Feira do petisco, vinho e produ-
tos regionais em Mesão Frio

A iniciativa realizou-se no fim-de-semana de 31 de julho a dois 
de agosto, onde os sabores tradicionais e o artesanato do conce-
lho marcaram presença no centro urbano de Mesão Frio.

Alijó ajuda alunos do primeiro 
ciclo
O concelho de Alijó criou, para o próximo ano letivo, um Cheque 
Escolar que permitirá a muitas crianças do concelho adquirir os 
livros escolares gratuitamente.

A semana cultural de Santa Marta 
de Penaguião aliou a cultura, tradi-
ção, folclore, gastronomia, desporto, 
animação e muita inovação, numa se-
mana onde não faltaram iniciativas 
no concelho. Segundo o município, os 
penaguienses tiveram como principal 
objetivo demonstrar as riquezas que 
Santa Marta de Penaguião e a região 
possuem.

Foram várias as atividades que 
ocorreram ao longo de toda a semana, 
entre as quais estiveram o folclore, bai-

le, teatro, cortejo etnográfico, a procis-
são de triunfo com todos os padroeiros 
das freguesias do concelho e concursos 
de insufláveis. 

O dia 29 de julho, dia de Santa Mar-
ta de Penaguião, foi marcado pelo cor-
tejo etnográfico e pela representação 
da lenda do concelho. 

A semana terminou com os sete 
grupos de cantares do concelho e com 
um hino a Santa Marta de Penaguião, 
escrito em 1996.n

Tendo entrado em funcionamento no 
dia 4 de maio, a UCC de Sernancelhe detém 
uma capacidade de 30 camas em regime de 
Longa Duração e Manutenção e encontra-se 
dotada de condições para “prestar cuidados 
de saúde e apoio social de forma continua-
da e integrada a pessoas que, independente-
mente de idade, se encontrem em situação 
de dependência”, informou o município. 

De acordo com comunicado enviado 
pela autarquia, a UCC de Sernancelhe tem 
vindo a acolher utentes de forma gradual, 
“sendo já uma alternativa considerada por 
diversos hospitais da Administração Regio-
nal de Saúde do Norte e também do Centro”. 

“Sernancelhe percebeu que a população 
de toda a região, em especial a mais idosa, 
necessitava de outras valências, de equipa-
mentos que a acompanhassem nos perío-
dos de convalescença, que a acolhessem e 
tratassem após intervenções cirúrgicas e 
tratamentos hospitalares”, informou o mu-
nicípio. 

“Foi essa consciência que motivou a 
candidatura da Santa Casa da Misericórdia 
de Sernancelhe a acolher uma Unidade de 
Cuidados Continuados que sirva o conce-
lho, o distrito e a Região, integrando agora a 
Rede Nacional de Cuidados Continuados”, 
acrescentou.n

Ministro da Saúde inaugura Unidade de 
Cuidados Continuados de Sernancelhe

O Ministro da Saúde, Paulo Macedo, inaugurou no passado 
dia 12 de agosto, a Unidade de Cuidados Continuados de Ser-
nancelhe. O equipamento encontra-se integrado na Rede Na-
cional de Cuidados Continuados, propriedade da Santa Casa 
da Misericórdia de Sernancelhe.

XXVI Semana Cultural de Santa 
Marta de Penaguião
De 29 de julho a três de agosto realizou-se em Santa Marta de 
Penaguião a 26.º semana cultural, que preencheu toda a semana 
com diversas atividades.
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São 21 anos, desde o ano 
1994, que a AFA apoia incondi-
cionalmente os seusassociados, 
em diversas áreas, como Proteção 
e Produção Integrada, Projetos 
agrícolas, (proder e vitis), acon-
selhamentos agrícola, formação 
profissional e outras atividades 
que tiveram e têm como principal 
objetivo o desenvolvimento agrí-
cola económico do nosso concelho 
e cultural e social da nossa região.

As atividades em que incide o 
trabalho da AFA são as seguintes:

- Apoio técnico aos seus 
associados através, de um 
corpo técnico altamen-
te experiente e competente.

- Gabinete técnico com 
larga experiencia na reali-
zação de projetos agrícolas.

- Seguros Agrícolas, temos 

uma larga experiência nes-
ta atividade, por alguma razão 
é considerado o maior segu-
ro agrícola a nível nacional.

A AFA é sócia da CAP, 
onde através desta entida-
de se candidata à formação 

profissional com obrigato-
riedade para os nossos sócios 
os frequentarem, tendo as-
sim direito às ajudas previstas 
pelo Ministério de Agricultura.

Temos protocolos com 
outras associações, enti-
dades públicas e privadas.

Sabemos das nossas res-
ponsabilidades e por essa razão 
a Direção Regional, Ministé-
rio da Agricultura e Autarquia 
são os nossos parceiros prefe-
renciais em todas as situações, 
em defesa, ajuda e colabora-
ção com os nossos agricultores.
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Associação de Fruticultores de Armamar: Há 21 anos a 
apoiar a agricultura regional
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“Este parque era uma fal-
ta enorme na nossa região”, 
confessa Eduardo Rodrigues, 
proprietário do Parque de Di-
versões do Douro. Quem visita 

este empreendimento dispõe 
de diversas atividades adequa-
das a crianças e adultos. Desde 
o parque aquático, ao parque 
aventura, à quinta pedagógica, 
ao parque de campismo e ao 
restaurante, o Natur Water Park 
oferece a quem o visita várias 

hipóteses para passar umas 
férias diferentes, em família 
e em plena região do Douro. 

Eduardo Rodrigues explica 
que a “época de verão é a mais 

concorrida, em termos de alo-
jamentos e de parque aquáti-
co”, sendo que a maior parte 
dos clientes vêm de fora da re-
gião para conhecer o conceito.

 Paulo Santos, natural do 
Porto, é um exemplo disso mes-
mo, “não somos daqui e vimos 

cá propositadamente”, confes-
sou. “Tem que haver sempre 
empreendimentos deste gé-
nero, é uma forma de agar-
rar o turismo e fazer com que 
as pessoas venham mais para 
esta zona”, afirmou o visitante.

Para além de visitantes pro-
venientes de várias zonas de 

Portugal, o parque de diversões 
é ainda procurado por estrangei-
ros, nomeadamente por turis-
tas espanhóis. Entre os 100 mil 
visitantes que recebe ao longo 
do ano, “cerca de 20% são espa-
nhóis”, confessou o proprietário. 

O Natur Water Park tem 
ainda a particularidade de con-
jugar todas as atividades com 
uma vertente ecológica e amiga 
do ambiente. O projeto é pio-
neiro na utilização de sistemas 
ecológicos, exemplo disso é o 
aproveitamento da energia fo-
tovoltaica para o aquecimento 
de água e geração de energia. 

A água proveniente dos 
chuveiros é mais tarde reapro-
veitada nos sanitários, o mes-
mo se passa com a água da 
chuva, que é armazenada no 
lago da Quinta Pedagógica, 
que dispõe de uma capacida-
de para um milhão de litros. 

Aberto também todo o ano 
e para todos os visitantes, não 
existindo a obrigatoriedade de 
utilização do parque, está o res-
taurante, que tem à disposição 
um menu diversificado com vá-
rias iguarias típicas da região.n

Parque de diversões ecológico do Douro 
recebe 100 mil habitantes por ano
Situado na Póvoa, no concelho de Vila Real, o Natur Water Park recebe anualmente uma média de 100 mil clientes. O espaço 
temático conjuga várias atividades que vão de encontro aos gostos de todos, desde os mais pequenos aos mais graúdos, com a 
particularidade de ser o único parque ecológico do país aberto durante todo o ano.

> Os escorregas são a principal atração do parque aquático

Fátima Carvalho, 36 anos, Espanha

“Vimos na internet o parque aquático
 e decidimos vir passar um dia em
 família.”

Ana Raquel, 31 anos, Vila Real

“Faz-nos sentir em contacto com 
a natureza, ao contrário de outros
 parques na cidade.”

Testemunhos

> Atividade radical: Arvorísmo
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Opinião

Os primeiros resultados rela-
tivos aos avisos nos domínios da 
competitividade merecem uma 
análise cuidada, no caso particu-
lar em relação aos projetos apre-
sentados por promotores sediados 
na região do norte de Portugal. 

Se considerarmos os proje-
tos de investigação e desenvol-
vimento em co promoção, só no 
NORTE 2020 foram recebidas 32 
candidaturas, com um valor total 
de investimento de 46 milhões de 
euros. Continuando no programa 
regional, temos ainda 15 milhões 
de euros candidatados em 25 pro-
jetos demonstradores, 273 mi-
lhões de euros de projetos de ino-

vação produtiva e, finalmente, um 
total de 617 projetos de inovação 
produtiva em pequenas e médias 
empresas, num total de investi-
mento de 214 milhões de euros. 

Quando passamos a analisar 
a participação das empresas e 
entidades do sistema científico 
da Região, os resultados são ain-
da mais impressivos: são mais de 
140 milhões de euros em proje-
tos de investigação e desenvol-
vimento em parceria entre o sis-
tema científico e as empresas, a 
que acrescem mais cerca de 760 
milhões de euros de investimen-
to em 330 projetos submetidos. 
Assim, quando analisamos o 

conjunto destes primeiros avi-
sos, temos que a Região, através 
das suas empresas e entidades 
parceiras dos sistemas de I+D, é 
responsável por cerca de 52% do 
total de candidaturas apresenta-
das, a que corresponde, também, 
um valor aproximado de 49% do 
investimento global envolvido.

Estes dados são o sinal ine-
quívoco de que a forte aposta do 
Portugal 2020 nos domínios da 
competitividade e internaciona-
lização da economia está correta. 
Que destinar cerca de dois terços 
do Programa Regional NORTE 
2020 às prioridades de investi-
mento ligadas à investigação e 

inovação, no apoio às PME e na 
qualificação progressiva dos re-
cursos humanos, é a consequên-
cia lógica de uma opção política 
do uso dos fundos estruturais. 

Se considerarmos, ainda, que 
os valores dos primeiros cin-
co meses do INE apontam para 
um saldo positivo na balança 
de transação de bens superior a 
6.000 milhões de euros no final 
de 2015, apetece dizer que, ape-
sar de algum ruído, a região está 
a mover-se. E no bom sentido.n

E pur si muove

Emídio Gomes

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

A recente assinatura do me-
morandum de entendimento 
entre a UTAD e a CCDR-Norte 
visando a criação da “Plataforma 
de Inovação da Vinha e do Vinho” 
é uma boa medida do governo 
que pode contribuir para a fixa-
ção de massa crítica no interior 
e o desenvolvimento da econo-
mia da região. As regiões serão 
mais desenvolvidas se apostarem 
na economia do conhecimento!

A estratégia Portugal 2020 deve 
considerar a utilização de fundos 
estruturais em ações que valori-
zem a criação de programas de de-

senvolvimento, de inovação e de 
empreendedorismo com impacto 
potencial na economia da região. 
Caso contrário a lógica atual de 
utilização dos fundos estruturais 
e a coesão do país estão em causa!

A criação deste centro de ex-
celência tem como objetivo desen-
volver atividades que incorporem 
conhecimento e inovação na fi-
leira vitivinícola, visando acres-
centar valor e tornar o setor mais 
competitivo e mais sustentável.

 Este objetivo contempla di-
nâmicas orientadas para a susten-
tabilidade económica, ambiental 

e social, a competitividade e a 
internacionalização. Esta estra-
tégia pressupõe a reorientação 
das políticas de I&D+I e o deli-
neamento de modelos coletivos 
que envolvam os atores da fileira, 
vocacionar o conhecimento para 
o mercado e a criação de valor 
acrescentado baseado em I&D.

Esta estratégia exige uma for-
te interatividade entre empresas, 
instituições de I&D e associações 
do setor, privilegiando a experi-
mentação, a inovação competiti-
va e a formação avançada. Exige 
também envolver as competências 

multidisciplinares instaladas na 
UTAD e nos centros de investiga-
ção do consórcio UNorte.pt, num 
contexto de forte ambição inter-
nacional, símbolo de uma nova 
economia que mobilize a estru-
tura empresarial da Região Norte.

A criação do centro de ex-
celência da Vinha e do Vinho é 
uma aposta da UTAD que vai 
consolidar a sua missão, enquan-
to agente proactivo e dinami-
zador do desenvolvimento e do 
progresso da região e do país.n

Criação de Centro de Excelência da Vinha e do Vinho

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

A história secular que une o 
Alto Douro às suas raízes vinha-
teiras tem um momento alto no 
dia em que, a 10 de setembro de 
1756, foi instituída a primeira re-
gião vitivinícola do mundo, de-
marcada e regulamentada, através 
da criação da Companhia Geral 
de Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro. Este dia é assinalado pelo 
Instituto dos Vinhos do Douro e 
do Porto I.P. (IVDP) como o Port 
Wine day. Uma homenagem ao 
Vinho do Porto, à Região Demar-
cada do Douro, aos produtores e 
aos comerciantes. É o reconhe-
cimento prestado a esta Região, 
declarada Património da Huma-
nidade pela UNESCO em 2001, 
como “paisagem cultural evoluti-

va e viva”, bem ciosa da sua identi-
dade cultural, social e económica.

Este ano o Port Wine day re-
gressa, sendo celebrado de forma 
alargada, entre os dias 3 e 13 de 
setembro. Em 2015, a iniciativa 
abre-se à Cidade, numa pers-
pectiva alargada, e aos seus mais 
diretos intervenientes, com um 
conjunto de acções que se esten-
dem às Caves de Vinho do Porto, 
passando por bares, restaurantes 
com propostas de harmonizações 
gastronómicas e Vinho do Por-
to, jantares vínicos, conferências, 
provas e masterclass na Alfândega 
do Porto para produtores e im-
prensa nacional e internacional. 

O IVDP, enquanto organismo 
público que tutela a vitivinicultura 

na Região Demarcada do Douro e 
embaixador dos vinhos do Porto e 
Douro, assume assim o compro-
misso firmado: assinalar, anual-
mente, o Port Wine day, projetan-
do o evento para o futuro, nunca 
esquecendo que é da simbiose 
perfeita entre o produto, territó-
rio e as pessoas, que a herança da 
cultura do Vinho do Porto se re-
nova continuamente. O Vinho do 
Porto procura cada vez mais uma 
imagem contemporânea, em con-
sonância com os novos tempos, 
numa combinação perfeita entre 
a tradição e contemporaneidade. 
É para atingir estes objetivos que 
o IVDP e o sector trabalham. O 
Port Wine day nunca será apenas 
um dia de celebração, mas o resul-

tado da soma de todos os dias em 
que depositamos a nossa dedica-
ção a qualificar o Vinho do Por-
to como uma bebida única, com 
uma identidade ímpar e secular.n

Port Wine Day – Celebração de uma identidade

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



Vila Nova de Foz Côa apre-
senta-se como uma atracção de 
excelência do turismo de natu-
reza, sendo o único concelho do 
país detentor de dois patrimónios 
mundiais: o Alto Douro Vinha-
teiro e as Gravuras Rupestres. Ac-
tualmente, falar em Foz Côa não 
se resume à arte paleolítica, pois 
apresenta uma multiplicidade de 
características que se afiguram 
estratégicas para que seja consi-
derado um município exemplo 
no que às boas práticas concerne.

Foz Côa insere-se numa região 
única e diferente, com paisagens 
absolutamente deslumbrantes, 
com infra-estruturas de elevada 
qualidade e serviços de proximi-
dade de excepção. A articulação 
transversal entre as diversas áreas 
de intervenção do Município 
como o desporto, a acção social, 
a saúde, educação, ambiente, ur-
banismo, entre outras, têm sido 
decisivas para que o município te-
nha já sido galardoado com alguns 
prémios prestigiantes, destacando 
o facto de Foz Côa ter sido certifi-
cada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como uma Cidade 
Amiga dos Idosos e das Comuni-
dades. É igualmente considerada 
Autarquia Familiarmente Mais 
Responsável pelo Observatório 
das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis. Devo salientar que 
no que aos serviços diz respeito, 
temos adoptado a determinação 
de manter os serviços já existentes 
e acrescentar outros que consis-
tam numa mais-valia para os seus 
residentes e visitantes, como é o 
caso da abertura da Loja Ponto Já 
e da implementação de três Espa-
ços do Cidadão descentralizados.

Paralelamente à preocupa-
ção demográfica e às prioridades 
das necessidades populacionais, é 
fundamental consolidar o desen-
volvimento turístico do Douro 
e do Vale do Côa em particular. 

Deste modo, temos apostado 
fortemente em eventos enoturís-

ticos, gastronómicos e culturais 
estruturantes, criando um forte 
impacto na fruição do território.

Um exemplo paradigmático 
é o Festival de Vinho do Douro 
Superior (FVDS). Esta sub-região 
do Douro assume cada vez maior 
importância na produção de vi-
nhos da Região Demarcada do 
Douro, constituindo um local de 
excelência para a produção de vi-
nhos brancos, tintos e generosos e 
é essa qualidade e identidade que 
o FVDS pretende promover. Esta 
mostra exalta a identidade, singu-
laridade e caráter dos vinhos desta 
sub-região duriense e reforça Foz 
Côa como a sua capital natural. 

No Vale do Côa nasceram os 
primeiros artistas, os primeiros 
"cineastas" e, consequentemente, 
o CINECOA - Festival Interna-
cional de Cinema do Côa tem-se 
afirmado paulatinamente numa 
manifestação de projecção inter-
nacional, tendo por principal in-
tuito trazer para cima da mesa a 
discussão sobre o património, a 
paisagem e a intervenção artística 
como pólos dinamizadores de de-
senvolvimento e de aprendizagem, 
sendo um hino à divulgação do 
património cinematográfico, ar-
tístico e paisagístico desta região.

O Festival da Juventude preten-
de oferecer aos jovens três dias de 
actividades em diversas áreas como 
a música, o desporto, a cultura, a 
cidadania, o empreendedorismo, 
o emprego, a saúde e a educação, 
sendo um espaço de e para os jo-
vens procederem a uma mostra da 
sua intervenção na comunidade.

Relembro também a já incon-
tornável Festa da Amendoeira em 
Flor e dos Patrimónios Mundiais, 
a qual constitui um dos princi-
pais cartazes turísticos do mu-
nicípio desde 1981, tradição que 
Foz Côa faz questão de eternizar. 
O visitante poderá contemplar as 
paisagens durienses (numa exten-
são de cerca de 38 mil hectares) 
e tomar contacto in loco com a 

riqueza histórica, cultural, natu-
ral, paisagística e gastronómica de 
Vila Nova de Foz Côa. Decorrem 
diversos eventos culturais, des-
portivos, oficinas experimentais 
(entre outros), com especial des-
taque para o Desfile Etnográfico 
e Feira Franca da Amendoeira.

 A par dos eventos de pro-
jecção nacional e internacio-
nal, Foz Côa detém infraes-
truturas que têm recebido 
inúmeros reconhecimentos e pré-
mios de prestígio internacional. 

O Museu do Côa é, por si só, 
um edifício que compila a história 
de uma arte com mais de 20 mil 
anos de história. Cerca de 15 anos 
após a revelação da arte paleolítica 
do Côa, o Museu do Côa, cada vez 
com mais visitantes, é uma obra 
emblemática de "arquitectura da 
terra", alongado e muito bem en-
caixado no topo de uma colina, 
junto à foz do Côa com o Douro, 
evidenciando uma entrada nobre 
por onde a luz se vai escasseando 
e forçando o visitante a sentir-se 
penetrar as entranhas da terra.  
Por sua vez, o novo Centro de Alto 
Rendimento de Remo do Pocinho 
(CAR) é uma obra que impressio-
na pela sua marcante plasticidade, 
e que tem estado em destaque em 
publicações internacionais de re-
ferência, tendo já sido galardoado 
com diversos prémios internacio-
nais. De acordo com os especialis-
tas da modalidade de várias selec-
ções europeias que já estagiaram 
no Pocinho, este é considerado 
um dos melhores locais do mundo 
para a prática de desportos nauti-
cos, tendo em conta o espelho de 
água, o clima e a paisagem. O CAR 
terá capacidade para albergar cer-
ca de duas centenas de atletas num 
complexo desportivo que vai dis-
por de piscinas cobertas, ginásios, 
área social e outras infraestruturas 
e serviços colocados ao dispor dos 
atletas de alta competição. Uma 
das particularidades do CAR re-
fere-se à componente arquitectó-

nica pelo facto de ser construído 
em patamares ao logo do rio. Esta 
é também uma obra de extrema 
significância pelas suas preocu-
pações de integração da acessibi-
lidade e mobilidade para todos, 
bem como da sustentabilidade, 
marcas indeléveis dos seus autores. 

Esta obra irá, certamente, re-
presentar mais uma vantagem 
competitiva para a região, que vê 
a sua oferta turística especializa-
da crescer. O CAR será não só um 
ponto de atracção para desportis-
tas internacionais, mas também 
mais um marco de vanguarda, 
num país privilegiado na rota de 
turismo internacional de arquitec-
tura.Assim, Foz Côa oferece con-
dições de excelência nos vectores 
turísticos da Gastronomia e Vi-
nhos, Natureza, Cultura, Religioso, 
Paisagem e Património. Detentora 
de características excepcionais, 
quem visita Foz Côa tem a possibi-
lidade de percorrer a rota dos mi-
radouros, a rota das amendoeiras, 
realização de percursos pedestres, 
nomeadamente “Os Caminhos do 
Douro” proporcionando aos cami-
nhantes um universo inesquecível 
de beleza e quietude, organização 
de passeios em veículos de todo-o-
-terreno, auto-caravanismo, ciclo-
turismo, montanhismo, passeios 
em barco rabelo no Douro, prática 
de modalidades náuticas e obser-
vação de espécies de aves raras, 
(águia-real, a águia de Bonelli, o 
abutre do Egipto, o grifo, a cegonha 
negra ou um esquivo bufo real). 

Existe também a possibilidade 
de visitar casas senhoriais, diver-
sos museus, monumentos de dife-
rentes estilos, ruínas arqueológicas 
romanas, castelos recentemente 
requalificados e com condições de 
visitação. Sem dúvida, um conce-
lho de excelência que honra os per-
gaminhos da região e do país e do 
qual justamente nos orgulhamos.n

Vila Nova de Foz Côa

Gustavo Duarte

Presidente da Câmara 
de Vila Nova de Foz 
Côa

Vozes dos Municípios 
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Maria Helena
Socióloga, taróloga
e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt

         Amor: Procure dar mais atenção aos seus verdadeiros 
amigos.
         Saúde: Tenha con�ança em si mesmo, valorize-se 
mais e cuide do seu corpo.
         Dinheiro: Cuidado, não alimente intrigas no local de 
trabalho.
Pensamento positivo: Vivo o presente com con�ança!

       Amor: Partilhe essa boa disposição que o invade com 
quem o rodeia. 
      Saúde: dê maior atenção aos seus rins, beba mais água 
diariamente.
      Dinheiro: É possível que venha a obter aquela 
promoção que tanto esperava.
Pensamento positivo: Eu tenho pensamentos positivos e a 
Luz invade a minha vida!

    Amor: Os momentos de romantismo estão favorecidos. 
Invista mais no seu relacionamento.
    Saúde: Estará em plena forma. Aproveite para se dedicar 
a um novo hobby.
    Dinheiro: Cuidado com as dívidas. Esteja mais atento às 
suas contas.
    Pensamento positivo: procuro ser compreensivo com 
todas as pessoas que me rodeiam.

      Amor: Encontra-se num período menos favorável, mas 
não desespere que é passageiro.
      Saúde: A sua autoestima anda um pouco em baixo, 
anime-se e cultive os pensamentos positivos. 
      Dinheiro: Boa altura para investir naquilo de que mais 
gosta, mas com cuidado que a vida está difícil.
      Pensamento positivo: O Amor invade o meu coração.

         Amor: A sua relação poderá passar por um período 
menos positivo em que deve manter a calma, pois tudo se 
resolverá pelo melhor.
        Saúde: Deve tentar libertar-se dos hábitos que só 
prejudicam a sua saúde.
        Dinheiro: O equilíbrio �nanceiro estará presente na 
sua vida neste momento.
        Pensamento positivo: Eu sei que posso mudar a minha 
vida.

      Amor: Não desiluda um amigo que gosta muito de si.
      Saúde: Tendência para dores musculares. Faça uma sessão 
de massagens.
      Dinheiro: Boa altura para comprar casa ou para mudar de 
ocupação.
      Pensamento positivo: Sou otimista, espero que me 
aconteça o melhor!

      Amor: A sua sensualidade natural irá apimentar a sua 
relação de uma forma surpreendente.
      Saúde: Descanse as horas necessárias para se poder 
sentir bem física e psicologicamente.
      Dinheiro: Cuidado com os gastos supér�uos que faz ao 
agir por impulso, sem parar para pensar.
      Pensamento positivo: Eu tenho força mesmo nos 
momentos mais difíceis!

    Amor: Aproveite bem todos os momentos que tem para 
estar com a sua cara-metade.
   Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física.
   Dinheiro: Conserve bem todos os seus bens materiais. 
Zele pelo que é seu.
   Pensamento positivo: Eu acredito que todos os 
desgostos são passageiros, e todos os problemas têm 
solução.

        Amor: estará cheio de con�ança em si próprio e ela 
ajudá-lo-á a alargar a sua rede social. No entanto, não se 
deixe in�uenciar por terceiros, poderá sair prejudicado.
       Saúde: Tenha um maior cuidado com os seus ouvidos. 
Estará mais sensível a infeções.
       Dinheiro: evite precipitar-se, pense bem antes de 
investir as suas economias.
       Pensamento positivo: O Amor enche de alegria o meu 
coração!

       Amor: Alguém para quem você é muito importante 
dar-lhe-á um bom conselho. 
       Saúde: Cuidado com o aumento de peso, faça exercício 
físico com regularidade.
       Dinheiro: Efetuará bons negócios, mas não assine nada 
sem pensar duas vezes.
       Pensamento positivo: Vivo de acordo com a minha 
consciência.

        Amor: evite ser possessivo ou ciumento. Respeite o 
espaço do seu par.
       Saúde: melhore o seu descanso diário dormindo mais 
horas, para poder ter um maior rendimento sem cansar 
tanto o seu corpo.
       Dinheiro: tenha mais cuidado, não gaste o seu 
dinheiro em coisas de que a�nal nem precisa.
       Pensamento positivo: O meu único Juiz é Deus.

       Amor: Não dê tanta atenção a quem não merece. 
Rodeie-se apenas das pessoas que o compreendem e que 
gostam realmente de si.
      Saúde: Cuide da sua imagem. Inicie uma dieta.
      Dinheiro: Evite o desgaste excessivo na sua atividade 
laboral.
Pensamento positivo: Esforço-me por dar o meu melhor 
todos os dias.
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Preparação:

Bater as natas em nuvem. Adicionar 
o leite condensado sempre a bater. À 
parte moer as bolachas ( moer total-
mente ou se preferir deixar em peque-
nos bocados, fica a gosto pessoal). 

Deixar 4 bolachas inteiras para decora-
ção. Depois de moídas juntar às natas 
sempre a bater.

Colocar no frigorifico durante 4 horas 
antes de servir.

Obs. A receita deve ser feita com bola-
chas da marca Oreo...

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

Mousse Oreo

LELO e ZEZINHA

Lazer

VERAO -
CALOR -
PRAIA -

SOL-
FERIAS -

PISCINAS -
REFRESCO -

Sopa de letras do VivaDouro

O Joãozinho entra em casa 
a correr e mostra ao pai um 
canivete novo que achou na 
rua. 
- Mas tens a certeza que foi 
perdido? 
- Pergunta o pai. 
- Foi perdido foi, que eu 
bem vi o homem à procura 
dele. 

Ingredientes:

3pacotes bolacha Oreo
1 lata leite condensado 
3 pacotes de natas

Anedota:



Passatempo VivaDouro

Conhecida como a terra da castanha, a vila de Sernancelhe, pertencente ao distrito de Viseu, Região Norte e sub-região do Dou-
ro, detém cerca de 1100 habitantes. Aquilino Ribeiro, um dos maiores escritores portugueses do século XX, é natural do conce-
lho. Sernancelhe é limitado a norte pelos municípios de Tabuaço e São João da Pesqueira, a leste por Penedono e Trancoso e a 
noroeste por Moimenta da Beira.

> Pelourinho, século XVI

O vencedor do Passatempo VivaDouro do mês de 
agosto foi Paulo Chaves.
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.

> Ruinas do Castelo Medieval > Igreja Matriz, Sernancelhe

Venha visitar... 
Sernancelhe

> Solar dos Carvahos, Século XVIII
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