
Ano 0 - n.º6 - setembro 2015                  Diretor: Miguel Almeida

Contacte-nos em: geral@vivadouro.org /   www.vivadouro.org

Vindouro levou milhares a 
S.João da Pesqueira

S.João da Pesqueira

 P. 6 a 9

PUB

Vila Real
Francisco Lopes
Leia a reportagem na íntegra

Dia com o Presidente de Lamego

Um dia nas vindimas do Douro
na Quinta do Filoco

Reportagem VivaDouro

PUB PUB

Entrevista ao presidente da 
RefCast: José Laranjo

 P. 22 e 23  P. 26 P. 12 e 13  P. 18 e 19



Editorial

O Douro precisa de mais infor-
mação. A ligação entre as pessoas, 
instituições, organizações, empresas, 
municípios e universidades é mais 
forte se a informação estiver disponí-
vel e se existir quem demonstre o que 
de bom e mau acontece pela região.

É esse o papel do VivaDouro, que 
apesar da sua juventude, já demons-
tra ser capaz de marcar positivamente 
o território e que já dá cartas a muitos 
que querem que a sua voz seja proje-
tada.

Em pouco tempo o VivaDouro 
participou, ativamente, em 3 destes 
eventos de grande impacto.

O primeiro foi a Feira Medieval 
de Penedono, em que a vila parece 
voltar para trás no tempo e percorrer 
séculos de história com um trabalho 
meritório do município mas também 
da Associação de Recreação Histó-

rica de Penedono, que tem vindo a 
produzir peças que são muito seme-
lhantes aos instrumentos utilizados 
na época medieval e que dão um to-
que muito especial às reconstruções e 
representações que decorrem durante 
a feira medieval.

Marcamos, também, forte pre-
sença na VinDouro, em São João da 
Pesqueira, com uma presença institu-
cional que foi muito valorizada pelos 
visitantes e pela organização. especial-
mente para celebrar a instituição da 
primeira zona demarcada de vinho 
do mundo, criada pelo visionário 
Marquês de Pombal, e poder provar 
vinhos bem atuais, provenientes de 
mais de 40 produtores que também 
eles são de alguma forma visionários, 
é um privilégio que o VivaDouro sou-
be aproveitar.Finalmente, na semana 
passada, o VivaDouro esteve em for-
ça no Eurochestnut, que incluiu o VI 
Encontro Europeu da Castanha, o II 
simpósio do castanheiro e a primeira 
feira logística da castanha; tendo tido 
a oportunidade de divulgar o jornal e 
o trabalho que desenvolvemos junto 
de muitos produtores, transformado-
res e comerciantes deste produto na-
tural e que tanta riqueza trás à região.

Assim, em pouco tempo, o Vi-
vaDouro celebrou os produtos e ser-
viços mais importantes da região: O 
turismo, o vinho e a castanha. 

Esperamos que as colheitas sejam 
boas!

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

Registo no ICS/ERC 126635
Número de Registo Depósito Legal
391739/15

Diretor:
Augusto Miguel Silva Almeida (TE-873)
Redação:
Ana Portela 
Salomé Ferreira 
Departamento comercial:
Diogo Rego
Tel.: 914 944 212
Serafim Ribeiro
Tel.: 910 600 079
Sofia Lourenço
Tel.: 917 120 684
Paginação:
 Bruno Duque
Administração e Propriedade do título: 
Vivacidade, Sociedade de Comunicação 
Social, S.A.
Rua Poeta Adriano Correia de Oliveira, 197
4435-778 Baguim do Monte
Administrador: José Ângelo da Costa Pinto
Detentores com mais de 10% do capital 
social: 
Lógica & Ética, Lda.
Sede de Redação:Rua Poeta Adriano Correia 
de Oliveira, 197
4435-778 Baguim do Monte
Tel.: 916 894 360 / 916 538 409
Colaboradores: Alcina Cunha, Ana Gomes, 
António Costa, António Fontainhas 
Fernandes, Emídio Gomes, Guilhermina 
Ferreira, José Penelas, Luís Alves, Manuel 
Cabral, Paulo Costa, Pedro Ferreira, Ricardo 
Caldas, Sandra Neves e Silva Fernandes.

Impressão: Unipress
Tiragem: 10 mil exemplares
Sítio na Internet: www.vivadouro.org
Facebook: www.facebook.com/
jornalvivadouro
E-mail: geral@vivadouro.org
Agenda: agenda@vivadouro.org

Sumário:
Breves
Páginas 4 e 5

Especial Legislativas
Páginas 6 a 9

Reportagem VivaDouro
Páginas 12 a 13

Empresas e Negócios
Páginas 16, 17 e 27

Um dia com o Presidente
Páginas 18 e 19

Vila Real
Páginas 20, 22 e 23

Lamego
Página 21

S.João da Pesqueira
Página 26

Vários Concelhos
Páginas 10, 11, 14, 24 e 25

Opinião / Vozes dos 
Municípios
Página 28 e 29

Lazer / Venha Visitar
Páginas 30 e 31

Próxima Edição
 15 de outubro

POSITIVO

Vila Real

A rua D.António 
Valente da Fonseca 
viu melhorado o piso 
que faz a ligação da 
Avenida Carvalho 
Araújo até ao Termi-
nal Rodoviário.

NEGATIVO

Lamego

Neste passeio já 
esteve plantada 
uma pequena ár-
vore, que após ter 
sido removida, o 
passeio continua 
com esta “falha”, 
perdendo, por 
isso, espaço para 
os transeuntes.

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

Luís Braga da Cruz

Na minha crónica anterior rejeitei a posição fatalista com que alguns encaram 
a situação de declínio dos territórios de baixa densidade, que só se agrava se tais 
territórios forem abandonados à sua sorte. No entanto, há que rejeitar formas de 
coesão que se limitem à transferência de recursos, como medidas compensatórias. 
Esta perspectiva até pode ser entendida numa lógica assistencialista que, apesar 
de poder concorrer para algum equilíbrio, não é manifestamente suficiente. Talvez 
fosse uma forma de afagar a má consciência de decisores políticos liberais e dis-
tantes, mas não traria resultados duradouros. Por isso mesmo a política regional 
europeia prevê e recomenda instrumentos específicos bem adaptados a cada terri-
tório problema. Sem excepção, todos os territórios possuem recursos com poten-
cialidades de desenvolvimento. O segredo está na capacidade de os transformar em 
produtos com valor de mercado e com capacidade de geração de riqueza. Isso só se 
faz através de pessoas bem preparadas.

Em tempo de mudança é sempre útil chamar a atenção para os casos bem 
sucedidos, dando visibilidade ao que está a ser feito com espírito inovador. Tal via 
tem múltiplas vantagens: promove as boas iniciativas, exalta a valorização dos re-
cursos e, sobretudo, faz acreditar que o desenvolvimento é possível. A região de 
Trás-os-Montes e Alto Douro tem de ser olhada como parcela útil, indispensável e 
estruturante do território nacional, pelo seu importante contributo para a identida-
de nacional e pela capacidade de participação no progresso social e económico do 
País. Gente ilustre que aqui nasceu e singrou, é disso exemplo. 

Quando nos anos 90, a CCRN fez cuidadosos estudos sobre as disparidades 
regionais no Norte de Portugal, em matéria de educação, alguns ficaram surpreen-
didos pelo facto de os municípios em pior situação relativa não serem desta re-
gião mas das zonas de transição entre o litoral e o interior. Os mais conhecedores 
apontaram como primeira razão para esta boa posição relativa o facto das famílias 
transmontanas terem sempre compreendido a importância da valorização dos seus 
jovens pela educação. Sempre houve nesta região o que podíamos classificar de 
verdadeira estratégia das famílias para valorizar os seus filhos. Não poupando sa-
crifícios os transmontanos e o durienses acreditaram que é pela educação que se 
progride e avança.

Nunca foi tão crítico como hoje reconhecer como é vantajoso apostar na edu-
cação e no conhecimento, como elementos indutores da inovação e da criatividade, 
indispensáveis ao progresso.n

Engenheiro Civil
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Breves

O Centro Social, Recreativo e Cultural de Vilar de Maçada, Alijó, inaugurou no dia 30 
de agosto, a sua Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). Trata-se de um projeto 
com um custo a rondar um milhão e meio de euros. Presidiu à inauguração o Ministro da 
Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares.

Vila Real recebe entre os dias 18 e 20 de setembro as comemorações do Dia do Exército 
2015, uma efeméride que celebra, anualmente, a tomada de Lisboa, em 1147, pelas tropas de D. 
Afonso Henriques, Patrono do Exército Português. Todas as atividades relacionadas com este 
evento têm como objetivo divulgar os meios e capacidades do Exército, junto da população em 
geral, com a realização de um conjunto de iniciativas, de natureza militar, cultural e recreativa, 
dando-se a conhecer aos portugueses um Exército moderno e eficiente, adaptado e adaptável 
aos novos desafios.

Inauguração da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
Tabuaço recebeu a Festa das Vindimas

Apresentação do livro de Antunes Diniz

Exposição de pinturas a óleo e tinta da China

Vila Real recebe o Dia do Exército

Mercado Tradicional em Sabrosa

Realizou-se no passado dia cinco de setembro 
o II Encontro de Idosos do Concelho de Tabuaço, 
no santuário de Santa Maria de Sabroso, na fregue-
sia de Barcos. Ao convite da Câmara Municipal de 
Tabuaço, responderam centenas de idosos, inclusi-
ve muitos utentes das instituições de Solidariedade 
Social do concelho, que desta maneira confrater-
nizaram entre todos num ambiente festivo, são e 
cordial.

II Encontro de Idosos do Concelho de Tabuaço

Inaugurado Estádio Municipal em Carrazeda de Ansiães

Foi apresentado no dia 10 de setembro, no Auditório Municipal de Sabrosa, o livro de 
Aires Antunes Diniz sobre a vida de Mariana Coelho, escritora e professora nascida no seculo 
XIX em Sabrosa. “Mariana Coelho- Uma feminista luso-brasileira” é o nome da obra do escri-
tor moçambicano, radicado em Portugal.

D. Duarte de Bragança consagra filho Afonso em 
Sernancelhe

O Concelho de Sernancelhe recebeu, nos dias 
cinco e seis de setembro, os Duques deBragança. 

O motivo da visita foi a consagração de 
Príncipe Afonso de Bragança a Nossa Senho-
ra da Lapa, no Santuário da Lapa, cumprindo-
-se assim uma tradição de séculos e que dá con-
tinuidade ao ato praticado pelos príncipes e 
princesas da beira ao atingirem a maioridade.

Decorreu, nos dias 12 e 13 de Setembro, a tradicional festa das Vindimas, na Aldeia Vinha-
teira de Barcos, no concelho de Tabuaço. O evento, da responsabilidade da Câmara Municipal 
e da Junta de Freguesia de Barcos, teve início com a Caminhada Vinhateira, num percurso de 
cerca de 10 quilómetros, seguida da abertura da Feira Vinhateira.

O Estádio Municipal de Futebol de Carrazeda de Ansiães foi inaugurado no passado dia 28 de 
agosto, na presença do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Emídio Guerreiro, bem 
como de José Luís Correia, presidente da Câmara de Carrazeda de Ansiães e pelos vereadores Ro-
berto Lopes e Adalgisa Barata. Emídio Guerreiro referiu que a infraestrutura é “mais um esforço 
da autarquia local para incentivar a prática do desporto”, tendo feito um apelo para que a juven-
tude e as equipas se empenhem mais e que representem o concelho da melhor maneira possível.

A Casa dos Bordalos, situada no bairro do Castelo em Lamego, teve em exposição até ao dia 
12 de setembro, a mostra “Região do Douro, Artes e Ofícios”. A iniciativa é composta por pinturas 
a óleo e tinta da china, da autoria de Manuel Marques. A vinha e o vinho, os transportes antigos 
e as artes e os ofícios tradicionais são os principais temas que o inspiram para a execução destes 
trabalhos. Dividida por três núcleos diferentes, os visitantes puderam encontrar nesta exposição 
70 obras artísticas.

Câmara de Murça reduz IMI a famílias com filhos

A Câmara de Murça anunciou que no ano de 2016, irá reduzir entre 10 e 20%, do valor do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para famílias, em função do número de filhos. A proposta 
foi aprovada no início do mês de setembro e tem em conta o facto de o governo ter penalizado 
as famílias portuguesas com reduções de salários da função pública, cortes nos rendimentos dos 
reformado e/ou redução das prestações sociais das famílias em situação de desemprego.

Santa Marta de Penaguião ajuda 18 famílias carenciadas
No final do mês de agosto, 18 agregados familiares re-

ceberam a notícia de que, até ao final do ano, as suas habi-
tações iriam ser recuperadas com intervenções feitas única 
e exclusivamente por empreiteiros concelhios, através do 
PBEHC – Programa Bem-Estar Habitacional para Pessoas 
Carenciadas. As intervenções que passarão por recuperação 
de telhados, casas de banho, entre outras, representam um 
investimento municipal de 33.555,00€.

Nos dias 5 e 6 de setembro, realizou-se em Sabrosa, mais uma edição do Mercado Tradicional, 
uma feira que promove e valoriza os produtos locais. Nas cerca de quarenta barraquinhas patentes 
no certame, os visitantes encontraram os produtos como o vinho, o mel, os frutos secos, as com-
potas, bem como o artesanato e as tasquinhas petisqueiras. A animação de rua esteve presente 
com grupos de bombos, gaiteiros e teatro de rua.
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O Município de Penedono atribui, pelo quarto ano consecutivo, Bolsas Escolares aos alunos 
do Ensino Secundário, de Cursos de Especialização Tecnológica (CET) e do Ensino Superior. As 
candidaturas decorrerem de 21 de setembro a 9 de outubro e deverão ser formuladas na Divisão 
Administrativa e Financeira (DAF) da Câmara, pelo estudante, se for maior de idade, ou pelo 
seu Encarregado de Educação através do preenchimento de um boletim de candidatura, que 
deverá ser acompanhado por outros documentos. (Para mais informações consulte: www.cm-
-penedono.pt).

No dia 4 de setembro, decorreu no Salão Nobre dos Paços do concelho de Santa Marta de 
Penaguião, a apresentação oficial do Réccua Douro Ultra Trail. Os participantes irão percorrer os 
trilhos do Douro, por entre montes e socalcos, Douro e Marão, pelas margens do rio, por aldeias, 
vilas e cidades.

Na prova que contou para o Master Ralis 
Sprint Norte e para o Troféu CIN 2015, dispu-
tado durante os dias 29 e 30 de agosto, partici-
param mais de 40 equipas. Quem conquistou 
a vitória pela primeira vez em Mesão Frio, foi 
a dupla de irmãos baionenses, Manuel Pereira 
e Adriano Pereira, no seu Mitsubishi Lancer 
Evo VII, com a vantagem de quase doze se-
gundos sobre a dupla vencedora da edição 
2012, Tiago Almeida e Ricardo Pinto.

Autarquia de Penedono atribui Bolsas de Estudo

Apresentação do Réccua Douro Ultra Trail

Inaugurado Museu da Seda em Freixo de Espada à Cinta

Assinados contratos para execução de empreitadas

Dupla de irmãos vence rali de Mesão Frio

Avaliação do estudo de Impacte Ambiental das Minas de 
Moncorvo será decidido ainda este ano

Prova do Campeonato Nacional de Rolamentos realizou-
se em Moncorvo

Tarouca recebe estágio do Ginásio Clube de Santo Tirso
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Breves

No mês de agosto foram assinados entre o Município de Alijó e a empresa MAP Construções, 
os contratos para pavimentação e arruamento das estradas municipais entre Alijó e Vilarinho 
de Cotas, a estrada Municipal de Carlão e a Povoação de Rapadoura. Estas obras têm um preço 
contratual de 45.827,24 euros.

Os responsáveis pelo Museu da Seda e do Território, inaugurado recentemente em Freixo de 
Espada à Cinta desafiaram a nova geração de criadores de moda a utilizarem a seda como ma-
téria-prima nas suas produções. O novo espaço integra uma rede de polos museológicos ligados 
ao Museu do Douro dedicada ao ciclo da seda e aos objetos produzidos com esta matéria-prima. 
O espaço onde está instalado o Museu da Seda, está aberto ao público e aos criadores de moda. 
Fica situado em pleno centro histórico manuelino e de acordo com o município “promete ser um 
agente divulgador da arte de tecer a seda como só em Freixo de Espada à Cinta se fazia”.

A Câmara Municipal de Tarouca convidou a equipa de andebol do Ginásio Clube deSanto 
Tirso a realizar o seu estágio de preparação para a época 2015/2016 em Tarouca. 

No último fim-de-semana de agosto a equipa, que conta com dois tarouquenses na sua for-
mação, vai desenvolveu os seus treinos no pavilhão gimnodesportivo de Tarouca.

Moda e música no Dia Internacional da Juventude

O Peso da Régua assinalou o Dia Internacional da Juventude, com um programa dedicado à 
moda e à música. Segundo a Câmara Municipal do Peso da Régua “temos jovens que acreditam no 
amanhã, que fazem a diferença numa sociedade em desenvolvimento, onde o empreendedorismo 
é um fator-chave para o crescimento que se pretende ver consolidado no concelho”.

Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, anun-
ciou em visita a Torre de Moncorvo, que a decisão de avaliação do estudo de Impacte Ambiental 
das Minas de Moncorvo será tomada brevemente, no máximo até nove de novembro deste ano.

Fim-de-semana festivo em Mesão Frio

Mesão Frio esteve em festa durante o último fim-de-semana de agosto, com um combinado 
de iniciativas que trouxe os mais aficionados pelo desporto motorizado. A festa da francesinha, 
a festa branca, um encontro e passeio de motas e motorizadas e o Rali Município de Mesão Frio 
garantiram, durante três dias, a presença de milhares de pessoas na «Porta do Douro”.

Torre de Moncorvo recebeu no passado dia 30 de Agosto a 17ª Prova do Campeonato Nacio-
nal de Carrinhos de Rolamentos. A competição contou com cerca de 25 participantes, entre eles 
dois moncorvenses.

FOTO: DR

O Município de Vila Real volta a aderir à Semana Europeia da Mobilidade que, como habi-
tualmente, se realiza de 16 a 22 de setembro. Este ano, sob o lema “Escolhe. Muda. Combina”, 
a autarquia pretende sensibilizar a população para o impacto que as opções individuais de mo-
bilidade assumem na comunidade, nomeadamente ao nível do ambiente, saúde e da economia.

Vila Real adere à Semana Europeia da Mobilidade

Tabuaço inaugura Loja Interativa de Turismo

O município de Tabuaço inaugurou, no passado dia 10 de se-
tembro, a Loja Interativa de Turismo, situada no Jardim Conde 
Ferreira. Após alguns meses de obras para remodelação do edifí-
cio e instalação de novos meios tecnológicos a nova loja foi agora 
inaugurada, com novos meios tecnológicos que vão permitir uma 
maior divulgação do concelho e informação em tempo real aos 
visitantes.

O município de Vila Nova de Foz Côa realizou, pelo terceiro ano consecutivo, a iniciativa 
cinema ao ar livre, em colaboração com o ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual. Entre 
três e seis de setembro, o Cinema Português em Movimento apresentou quatro exibições de 
cinema ao ar livre dos filmes “Amália” de Carlos Coelho da Silva e o filme de Nicolau Breyner 
“7 Pecados Rurais”.

Cinema Português em Movimento em Vila Nova de Foz 
Côa

FOTO: DR
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Um dos grandes problemas das 
regiões do interior são as aces-
sibilidades, caso o PS vença as 
legislativas, que medidas têm 
previstas para esta área? 

Propomo-nos a substituir 
uma conceção periférica, con-
formada e imobilista do interior 
por um desígnio estratégico de 
afirmação deste imenso território, 
assente numa efetiva coesão ter-
ritorial e tirando partido do seu 
vasto potencial, da sua localização 
e das suas características diferen-
ciadoras e vantagens competiti-
vas. Para tal, há que encarar com 
inteligência os muitos problemas 
que enfrenta o interior, nomea-
damente o problema das acessi-
bilidades. Promover um conjunto 
coerente de investimentos e de 
medidas em torno da melhoria 

dos acessos ao interior, como 
seja a ponderação de regimes de 
isenção ou de descontos no paga-
mento de portagens, o reforço de 
investimento em vias estruturan-
tes (como algumas vias intermu-
nicipais) ou a aposta que faremos 
na modernização de algumas das 
linhas ferroviárias são alguns dos 
compromissos que assumimos 
com as populações do interior.

Para além das acessibilidades, 
outro dos grandes problemas 
das regiões do interior é o enve-
lhecimento da população, que 
medidas devem ser tomadas 
com vista a combater a migra-
ção dos jovens para os grandes 
centros urbanos e incentivá-los 
a ficar no interior? 

O Partido Socialista defende 

que cabe ao Estado a promoção 
de medidas e instrumentos de 
discriminação positiva do inte-
rior, capazes de se constituir em 
estímulos efetivos ao seu desen-
volvimento sustentado. Propo-
mo-nos por isso lançar um pa-
cote de medidas que favoreçam a 
atração e fixação de jovens no in-
terior, designadamente através do 
apoio a projetos empreendedores 
de base tecnológica, da reabilita-
ção de construções abandonadas 
nas nossas aldeias e vilas, da ins-
talação de jovens agricultores e 
de jovens empresários rurais, de 
ações de discriminação positiva 
no apoio à natalidade ou, mesmo, 
a implementação de um sistema 
de incentivos à instalação de em-
presas que criem emprego e ao 
aumento da produção nos territó-

rios fronteiriços, designadamente 
através de um benefício fiscal, em 
sede de IRC. Travar a migração 
de jovens para os grandes centros 
urbanos e combater o envelheci-
mento da população passa muito 
pela criação de emprego de qua-
lidade nas regiões do interior. 

Na hipótese de vencer as legis-
lativas, quais são as principais 
ideias do PS para Portugal? 

O PS entende que é preciso 
fazer diferente e fazer melhor. 
Em primeiro lugar é urgente virar 
a página da austeridade, relan-
çar a economia e criar emprego. 

O PS defende a sustentabilida-
de da Segurança Social pública, o 
desenvolvimento do Serviço Na-
cional de Saúde público e o alar-
gamento e qualificação da escola 
pública, em oposição ao progra-
ma da direita de privatizar a recei-
ta da segurança social, a saúde e a 
educação. Por fim, preconiza um 
novo impulso à convergência com 
a economia europeia, que defenda 
os interesses da economia nacio-
nal contra a submissão da direi-
ta, que usou a troika e usa a UE 
como alavancas do seu projeto 
de destruição do Estado Social.

Que personalidades o motivam 
diariamente a ser politico? 

Motivam-me todos os por-
tugueses e a possibilidade de 
contribuir para um futuro de 
maior prosperidade e bem-estar.

Quer deixar uma mensagem 
para a população da Região do 
Douro? 

A Região do Douro, como ou-

tras regiões do nosso interior, não 
escapou às políticas empreendi-
das pelo atual Governo. Mas há 
agora uma alternativa. Um cami-
nho que se propõe, desde logo, 
salvar a Região Demarcada do 
Douro e os que ainda se dedicam 
à vitivinicultura, garantindo uma 
melhor estruturação das redes 
de produção e comercialização, 
valorizando, simultaneamente, 
a produção agrícola e florestal e 
apoiando a economia do terri-
tório em ligação com o turismo. 
Um caminho que promoverá a 
correção dos erros de execução 
do mapa judiciário, procedendo 
às necessárias alterações, e dando 
prioridade à realização, em cada 
concelho, dos julgamentos que 
respeitem aos cidadãos desse ter-
ritório. A articulação com os mu-
nicípios para o reforço dos servi-
ços públicos de proximidade será 
igualmente uma das nossas prio-
ridades. A saúde dos durienses 
assume igualmente lugar de des-
taque no nosso programa. Atri-
buir aos milhares de durienses 
que ainda não  têm um médico de 
família a quem possam recorrer 
é um compromisso solene. Mas 
também o é o desenvolvimento 
da rede de cuidados continuados 
como elemento central para au-
mentar a qualidade dos sistemas 
de saúde e apoio social. Porque 
o que temos no Douro é nada 
mais, nada menos que o resulta-
do do esforço e da dedicação de 
gerações e gerações de durienses, 
a Região do Douro merece-nos 
uma atenção muito particular.n

Exclusivo: Especial Legislativas

FOTO: SFAntónio Costa: “A Região do Douro merece-nos 
uma atenção muito particular”
Portugal vai a votos no dia 4 de outubro. O VivaDouro e o VivaCidade foram conhecer de perto as perspetivas dos cinco candidatos 
às legislativas, a nível nacional mas também no que diz respeito ao Douro e ao Interior do país. Leia a entrevista a António Costa, 
Secretário-Geral do Partido Socialista.

Texto: Salomé Ferreira

FOTO:DR

> António Costa, Secretário-Geral do Partido Socialista
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Um dos grandes problemas das 
regiões do interior são as aces-
sibilidades.Acha que o país está 
desligado do interior? O Go-
verno não tem dado resposta 
adequada aos distritos do inte-
rior, nomeadamente à região do 
Douro?

Na verdade, os sucessivos go-
vernos PS, PSD e CDS têm sido 
muito madrastos com as regiões 
do Interior. Há a questão das 
acessibilidades que refere, e que 
com a construção das autoestra-
das não ficou resolvida porque 
as populações e as empresas não 
têm qualquer alternativa, signifi-
cando a mobilidade, e designada-
mente as portagens, seja na A24, 
seja na A11, seja na A4, um custo 
acrescido para as famílias e para 
as pequenas e médias empresas 

que somam mais estes custos 
de contexto, prejudicando a sua 
competitividade. Sublinhe-se que 
toda a restante rede viária está, 
como há muitos anos, com traça-
dos irregulares, e em alguns casos 
em mau estado, a que se soma a 
completa ausência de uma rede 
de transportes públicos eficiente, 
com sucessivos cortes nos ho-
rários e com preços proibitivos.

Para além das acessibilidades, 
outro dos grandes problemas 
das regiões do interior é o enve-
lhecimento da população. Que 
medidas devem ser tomadas 
para travar esta desertificação 
e a fuga dos mais jovens para os 
grandes centros urbanos, ou até 
mesmo para o estrangeiro?

O envelhecimento da popu-

lação, sendo um problema mais 
vasto do que apenas desta bela 
região, afeta particularmente as 
regiões do interior. O que é neces-
sário é romper com as políticas de 
desastre, introduzindo um leque 
amplo de políticas integradas e di-
namizadas regionalmente por po-
der regional decorrente da regio-
nalização, autarquias locais com 
capacidade financeira reforçada, 
Orçamentos do Estado apoiados 
nos fundos comunitários com 
forte descriminação positiva dos 
territórios com perdas signifi-
cativas de população; políticas 
económicas que possam romper 
com a lógica única de mercado na 
afetação e localização de recur-
sos materiais e meios humanos; 
uma política agrícola e florestal, 
privilegiando a exploração fami-

liar e produções que garantam a 
ocupação humana do território 
e salvaguardem os solos agríco-
las e a biodiversidade, recusando 
grandes áreas de monocultura 
intensiva; uma reindustrialização 
com a valorização da transfor-
mação industrial da matéria-pri-
ma regional na região e redes de 
distribuição comercial grossista 
e retalhista que preservem e in-
tensifiquem os fluxos regionais. 

O que podem esperar os por-
tugueses que decidam votar na 
CDU?

Uma outra política, que va-
lorize o trabalho e a produção 
nacional, que defenda os direitos 
de quem trabalha. Uma política 
patriótica e de esquerda, que de-
fenda os interesses e soberania 
nacionais e que esteja sempre do 
lado de quem menos tem e pode. 

Mas a CDU  não se distin-
gue apenas pelos objetivos e 
soluções que propõe; a verda-
de e a honestidade no exercício 
da política é também uma ca-
racterística que nos distingue.

Que personalidades o motivam 
diariamente a ser político?

Existem duas pessoas que 
são referências incontornáveis 
na minha vida e, como tal, tam-
bém o são nas responsabilidades 
políticas que assumo. Se num 
plano mais pessoal a minha mãe 
é uma referência na minha vida 
e na minha formação, Álvaro 
Cunhal, num plano mais polí-
tico, é um exemplo e referên-
cia que tenho sempre presente. 

Quer deixar uma mensagem 
para a população da região do 
Douro?

Quando se vive e trabalha 
numa das mais belas regiões do 
País, que produz um dos mais 
preciosos vinhos do mundo, é 
natural o questionamento sobre 
as razões de o Douro se manter 
como uma das mais pobres re-
giões da União Europeia. A res-
posta está nas políticas de quase 
quarenta anos de PS, PSD e CDS, 
que favorecem os grandes inte-
resses das casas exportadoras de 
Vinho do Porto, em desfavor dos 
milhares de pequenos viticultores 
durienses, a que acrescem políti-
cas de destruição dos serviços pú-
blicos, dos transportes públicos. 
Ao longo dos anos os durienses 
contaram sempre com o apoio do 
PCP e da CDU, através dos seus 
deputados na Assembleia da Re-
pública, no Parlamento Europeu, 
nas Autarquias Locais. É agora o 
tempo de decidir entre premiar a 
gente séria que sempre esteve ao 
lado da região e dos durienses e 
aqueles que, agora tudo prome-
tem, para, no dia cinco de outu-
bro, uma vez mais se esquecerem 
dos problemas e desprezarem 
as potencialidades desta região 
Património da Humanidade. 
Para construir a alternativa que 
o país e a região duriense preci-
sam só podemos contar com a 
força do povo. É para engrande-
cer essa força que as populações 
do Douro estão convocadas.n

Exclusivo: Especial Legislativas

FOTO: SFJerónimo de Sousa defende que a região duriense 
precisa de uma alternativa 
Portugal vai a votos no dia 4 de outubro. O VivaDouro e o VivaCidade foram conhecer de perto as perspetivas dos cinco candidatos às 
legislativas, a nível  nacional mas também no que diz respeito ao Douro e ao Interior do país. Leia a entrevista a Jerónimo de Sousa, 
líder do Partido Comunista.

Texto: Pedro Santos Ferreira

FOTO:DR

> Jerónimo de Sousa, líder do Partido Comunista
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O Bloco de Esquerda tem como 
lema de campanha a ideia “Um 
País Não se Vende”. O país está 
vendido?

Temos tido Governos que 
vendem o país de várias formas. 
Nós não temos controlo sobre a 
rede energética nacional, sobre 
os aeroportos, sobre os trans-
portes que foram construídos 
com o nosso investimento e fei-
tos pelos nossos trabalhadores. 

Quando temos um Governo 
que diz sempre que sim ao Gover-
no alemão, temos um Governo 
que não tem personalidade. Podía-
mos ter possibilidades para criar 
uma vida com dignidade. Hoje o 
Centrão do poder é o Centrão do 
negócio que deixa o interesse das 
pessoas de parte nestes negócios. 

Que balanço faz dos quatro anos 
de governação PSD/CDS-PP? 

Nestes quatro anos que passa-
ram, a cada hora, a dívida pública 
portuguesa aumentou um milhão 
e meio de euros. Nunca nenhum 

Governo fez a dívida aumentar 
tanto. A cada dia que passou fo-
ram destruídos 200 empregos. O 
Governo pode fazer os malabaris-
mos que quiser com os números 
do emprego mas a verdade é que 
foram destruídos 400 mil postos 
de trabalho nestes quatro anos. 
São 200 a cada dia que passa. A 
cada mês 10 mil pessoas emigra-
ram. Ao todo, meio milhão teve 
de abandonar o país. Na sua maio-
ria jovens. E um país sem gente é 
um país sem futuro. Este é o diag-
nóstico do que fez o Governo. 

O PS é a alternativa?
O Partido Socialista não é igual 

ao PSD/CDS-PP. Não fazemos 
essa comparação. No entanto, não 
podem ser esquecidas as respon-
sabilidades do PS no estado em 
que está o país. Não esquecemos 
as PPP’s, as privatizações e outras 
medidas que não foram inventa-
das pela direita. O PS tem grandes 
responsabilidades em tudo isso. 
Chegados a este ponto, vemos 

que o PS assinou o Tratado Or-
çamental com o PSD e o CDS-PP, 
ou seja, comprometeu-se a dizer 
que a Angela Merkel pode conti-
nuar a ditar a austeridade no nos-
so país e na Europa. O PS não se 
apresenta como solução. No mo-
mento em que se fala de empate 
entre o PS e a coligação de direita, 
é bom que as pessoas percebam 
que não têm que escolher entre 
austeridade e austeridade. É por 
isso que dizemos que quem fica 
preocupado com o empate deve 
votar no Bloco de Esquerda. Não 
vamos falhar os compromissos. 

O Bloco de Esquerda vai lutar 
por esse voto útil para ter mais 
força na Assembleia da Repúbli-
ca?

O perigo é termos um Par-
lamento controlado só por 
PSD/CDS-PP. Quem contro-
la a austeridade não pode fi-
car com uma maioria que lhes 
permita continuar neste rumo. 

Considera que o país continua 
desligado do interior? A falta de 
acessibilidades é um problema 
grave?

O país está crescentemente 
desligado do interior. No litoral 
chegamos a ter três autoestradas 
paralelas e foram feitas opções 
danosas, veja-se o exemplo do 
programa de barragens que dá 
imenso lucro à EDP mas cria pro-
blemas ambientais em várias po-
pulações. Tem havido um cresci-
mento dos problemas no Douro. 
Precisamos rapidamente de apos-
tar muito a sério em acessibilida-
des rodoviárias essenciais, mas 
também é necessário considerar 
as vias ferroviárias. O desenvolvi-
mento do Douro só existe se for 
pensado para as populações. Ver o 
Douro meramente como um local 
turístico é um desastre porque os 
turistas passam pelas vinhas mas 
não deixam nenhuma riqueza. 

O que pode dizer às populações 
do Douro?

É importante não esquecer 
que o voto é ainda uma arma e o 
voto pode mudar muito. As pes-
soas não podem esquecer-se disso. 

Qual foi o momento que a fez 
despertar para a política?

Desde sempre tive intervenção 
política não partidária. No Bloco 
não existem jotas e as pessoas que 
assumem cargos neste partido são 
pessoas que vêm do ativismo po-
lítico de várias áreas e isso é bom 
porque dá-nos experiência de 
vida e contacto com os problemas 
do país. Participei em lutas estu-
dantis, fiz parte de movimentos 

pelo acesso à cultura por todo o 
país, estive presente em movi-
mentos contra a precariedade e 
a minha experiência vem dessas 
lutas pela dignidade do trabalho 
e pelo acesso ao conhecimento. 

Quais são as referências que a 
motivam diariamente?

É o facto de saber que as 
pessoas trabalham tanto e são 
tão generosas. É difícil ver pais 
e avós dispostos a dar tudo pela 
geração mais nova. Esse sacri-
fício tem que ser respeitado.n
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Exclusivo: Especial Legislativas

FOTO: SFCatarina Martins: “O desenvolvimento do Douro só 
existe se for pensado para as populações”
Portugal vai a votos no dia 4 de outubro. O VivaDouro e o VivaCidade foram conhecer de perto as perspetivas dos cinco candidatos 
às legislativas, a nível  nacional mas também no que diz respeito ao Douro e ao Interior do país. Leia a entrevista a Catarina Martins, 
porta voz do Bloco de Esquerda.

Texto e Foto: Pedro Santos Ferreia

> Catarina Martins, porta-voz do Bloco de Esquerda em discurso de campanha
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Um dos grandes problemas das 
regiões do interior são as aces-
sibilidades, caso o CDS se man-
tenha no Governo, que medidas 
têm previstas para esta área?

Essa é uma batalha que já 
estamos a travar. Por isso te-
mos apoiado e garantido gran-
des investimentos no interior 
do País. Investimentos que têm 
trazido emprego qualificado e 
oportunidades, por isso temos, 
no nosso manifesto eleitoral, o 
programa para dar mais apoio a 
quem cria emprego nos territó-
rios de baixa densidade popu-
lacional. Mas fizemos mais. Há 
uma atividade, que não existe 
nas cidades, que foi desprezada 
durante décadas, que diziam não 
ter futuro, que não era para jo-
vens. Estou a falar da agricultura. 

Hoje, há jovens que regres-
sam ao interior, que se fazem 
agricultores, que renovam a ter-
ra e as terras. Hoje a agricultura 
tem futuro, hoje produzimos e 
exportamos - e o Douro sabe-

-o bem - cada vez mais. É as-
sim, criando oportunidades, 
que revertemos a desertificação.

Para além das acessibilidades, 
outro dos grandes problemas 
das regiões do interior é o enve-
lhecimento da população, que 
medidas devem ser tomadas 
com vista a combater a migra-
ção dos jovens para os grandes 
centros urbanos e incentivá-los 
a ficar no interior?

Penso que deve ser dada li-
berdade à iniciativa privada 
para que se promovam linhas de 
transporte, de acordo com o de-
senvolvimento do metro e dos 
outros transportes da área me-
tropolitana. A lógica de trans-
portes públicos deve ser vista de 
uma forma integrada e que leve 
a que os cidadãos tenham maior 
capacidade de mobilização e a 
preços mais acessíveis; o que só 
se consegue com a maior eficá-
cia e otimização do sistema atual. 
Mas tudo isto pode ser alinhado.

Na hipótese de se manter no Go-
verno, quais são as principais 
ideias que o CDS tem para Por-
tugal? 

Na coligação PSD-CDS, "Por-
tugal à Frente", temos a ideia cla-
ra: Portugal precisa de confiança, 
porque quando há confiança as 
empresas investem, e é o investi-
mento que traz novos empregos; 
e com mais emprego teremos 
uma economia que continua a 
crescer. Mais crescimento econó-
mico e mais emprego. Sabemos 
bem que estes últimos anos fo-
ram difíceis para todos, por isso 
agora, que já pusemos as contas 
em ordem, podemos investir no 
acesso à saúde, na valorização 
da educação, no desenvolvimen-
to social e no apoio à natalidade, 
para equilibrar a demografia.

O que podem esperar os por-
tugueses que decidam votar no 
CDS?

Quem votar na coligação 
sabe que está a votar em mulhe-

res e homens que trabalharam 
e trabalham para libertar o nos-
so País das dívidas, que sabem 
entender-se e chegar a acordos, 
que põem Portugal à frente dos 
partidos e dos interesses. Quem 
votar na coligação PSD-CDS 
pode esperar um País em cres-
cimento, sem fantasias ou ex-
periências, com credibilidade.

Qual é o balanço que faz deste 
mandato de coligação?

Foram 4 anos muito difíceis 
para todos. Foram três sob uma 
troika e um programa de ajusta-
mento, chamados por um estado 
de quase falência, sob o governo 
dos socialistas; e um ano já de 
crescimento, em que provámos 
que conseguimos cumprir e atin-
gir a liberdade e o crescimento. 
Hoje parece que já foi há muito 
tempo... Mas lembra-se quantos 
não disseram que Portugal não ia 
conseguir? Que teríamos de pedir 
um segundo resgate? Não foi pre-
ciso. Que teríamos um programa 
"cautelar"? Não precisámos. Que 
era necessário mais tempo ou mais 
dinheiro - e com isso mais dívida? 
Não só não precisámos como já 
conseguimos começar a pagar ao 
FMI, para aliviar os nossos juros.

E depois da recessão provo-
cada pelo programa da troika, 
conseguimos recuperar - o em-
prego, o crescimento, a econo-
mia. Foram muitos os sacrifícios, 
mas cumprimos os objetivos.

Agora mais virado para o lado 
pessoal e o seu percurso políti-
co, o que fez despertar este gosto 
por a política? 

A minha família. Foram os 
meus exemplos. Gente de opi-
nião e serviço aos outros, de 
discussão entre as diferenças e 
união no que realmente importa.

Que personalidades o motivam 
diariamente a ser politico?

As personalidades, como 
Francisco Sá Carneiro, servem 
como inspiração. Mas o que 
motiva diariamente é o querer 
um Portugal soberano, livre de 
credores, a crescer, a exportar e 
sem deixar ninguém para trás.n

Exclusivo: Especial Legislativas

FOTO: SFPaulo Portas: “Hoje a agricultura tem futuro, hoje 
produzimos e exportamos e o Douro sabe-o bem”
Portugal vai a votos no dia 4 de outubro. O VivaDouro e o VivaCidade foram conhecer de perto as perspetivas dos cinco candidatos às 
legislativas, a nível  nacional mas também no que diz respeito ao Douro e ao Interior do país. Leia a entrevista a Paulo Portas, líder 
do Partido Popular.

Texto: Ana Portela

FOTO:DR

> Paulo Portas, líder do CDS-PP FOTO:DR
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CIM de todo o país assinaram contratos para 
partilha de serviços intermunicipais
As 14 Comunidades Intermunicipais (CIM) do país assinaram na sexta-feira passada, na Comissão de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Norte, no Porto, contratos para implementação de iniciativas intermunicipais relacionadas com a integração 
e partilha de serviços.

O valor das candidaturas apro-
vadas ascende a um investimento 
de mais de 4,9 milhões de euros, 
que corresponde a uma compar-
ticipação global de cerca de 3,5 
milhões de euros (70%) do valor 
elegível, inscrita no Orçamento de 
Estado. 

Os contratos assinados resul-
tam do concurso lançado pela 
Secretaria de Estado da Adminis-
tração Local para apoiar finan-
ceiramente a implementação de 
iniciativas intermunicipais relacio-
nadas com a integração e partilha 
de serviços. São exemplo a arti-
culação de serviços de protecção 
civil, de sistemas de informação 
geográfica ou de novos serviços 

electrónicos multicanal, Central 
de Compras e eficiência e susten-
tabilidade energética. 

Com estes contratos, que se-
rão acompanhados pelas Comis-
sões de Coordenação e Desen-
volvimento Regional, a Região do 
Norte assegura a assinatura de seis 
contratos, num investimento ele-
gível de cerca de dois milhões de 
euros, apoiado em 1,4 milhões. 

Na região Norte, assinaram 
contratos a Área Metropolitana 
do Porto e as Comunidades Inter-
municipais de Terras de Trás-os-
-Montes, do Alto Tâmega, Cávado, 
Douro e Tâmega e Sousa.n

A Câmara Municipal de Sabrosa pre-
miou o melhor aluno nacional do ensino 
secundário do último ano letivo, Gon-
çalo Madureira, com uma viagem a ilha 
de Santiago em Cabo Verde. Esta distin-
ção contou ainda com a colaboração da 
Câmara Municipal de Santa Catarina de 
Cabo Verde e o apoio da empresa de via-
gens Realvitur que quiseram associar-se 
ao reconhecimento público pelo sucesso 
escolar alcançado pelo aluno. Durante 
a cerimónia, Gonçalo Madureira, ma-
nifestou a sua gratidão e satisfação pelo 
prémio recebido. Na mesma altura foi 
assinado o protocolo de cooperação esta-
belecido entre as Câmaras Municipais de 
Sabrosa e Santa Catarina nos domínios 
da educação e cultura, representadas pe-
los dois presidentes, respetivamente, José 
Marques e Francisco Tavares.

O autarca de Cabo Verde manifestou 
a sua “alegria pelo protocolo assinado e 
por ter estado presente em momento tão 
significativo de reconhecimento ao suces-
so escolar”, salientando que “a educação é 
a prioridade principal do seu executivo”. 
Gonçalo Madureira irá visitar Santa Ca-
tarina e outros locais de interesse da ilha 
de Santiago. 

O presidente da Câmara Municipal 
de Sabrosa, José Marques, afirmou que “a 
Câmara de Sabrosa se orgulhou e regozi-
jou com o extraordinário aproveitamento 
escolar e mérito alcançado pelo Gonçalo 
Madureira”, salientando que “o feito teve 
para o município, em cuja gestão tenho 
dado particular atenção à educação, um 
significado especial, como igualmente 
para a escola pública e comunidade edu-
cativa em geral. n

Aluno premiado com viagem a 
Cabo Verde
No dia 11 de setembro, o melhor aluno nacional do ensino se-
cundário recebeu uma distinção no município de Sabrosa. A 
entrega do prémio decorreu nas instalações da Escola Básica e 
Secundária Miguel Torga.

Instalada no Espaço Miguel Torga, no 
concelho de Sabrosa, a loja literária reúne 
dezenas de livros e motivos artesanais du-
rienses e outros conteúdos de interesse. O 
espólio insere em predominância várias 
obras de Miguel Torga, mas também de 
grandes autores da região, sendo um con-
vite permanente à sua visita.

Alguns dos livros literários disponí-
veis são alusivos ao “Reino Maravilhoso” 
e consonantes com a vocação do pró-

prio Espaço sob a égide torguiana. Esta 
loja, apoiando também os visitantes do 
próprio Espaço Miguel Torga, funciona 
como um ponto de informação sobre ou-
tras vertentes de atratividade do concelho 
e da região.  

O público poderá ainda visualizar 
algumas peças de artesanato de artistas 
durienses, nomeadamente os painéis so-
bre a vida e obra de Miguel de Torga e a 
2ª Global Print 2015, evento organizado 
pelo Núcleo de Gravura de Alijó. Segun-
do a Câmara Municipal de Sabrosa, a loja 
interativa “cumpre a sua componente cul-
tural e educativa, servindo a comunidade 
e a região duriense, e constitui um centro 
cultural destinado ao estudo e divulgação 
daquele que é considerado o maior autor 
português do século XX”.n

Loja literária no espaço Miguel 
Torga
A loja literária de Sabrosa visa dar a conhecer aos durienses 
diversas obras de autores da região bem como algumas obras 
de artesanato.

FOTO:DR

Até ao fecho de edição não foi possível obter as respostas formuladas 
pelo VivaDouro, para a reportagem: Especial Legislativas
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Moncorvo assina protocolo para Polo de 
Investigação e Experimentação da Amendoeira
No passado dia 28 de agosto realizou-se, em Torre de Moncorvo, a cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação 
para a implementação de um Polo de Investigação e Experimentação da Amendoeira. O Secretário de Estado da Alimentação 
e da Investigação Agroalimentar, Nuno Vieira, participou na cerimónia ao lado das várias entidades envolvidas no protocolo.
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Torre de Moncorvo/Murça

Texto: Salomé Ferreira

“A cultura da amêndoa é das 
culturas mais emblemáticas do 
Douro Superior, sendo um im-
portante fator económico, social, 
cultural e ambiental”, afirmou 
Nuno Gonçalves, presidente da 
Câmara de Torre de Moncorvo, no 
seu discurso durante a cerimónia. 

“O protocolo tem como in-
tenção efetuar em Torre de Mon-
corvo um Polo de Investigação 
e Experimentação de amêndoa, 
integrado no Centro Nacional 
de Competências dos Frutos 

Secos (CNCFS)”, explicou Pie-
dade Menezes, vereadora da câ-
mara municipal, aos jornalistas.

O documento foi assinado 
entre várias entidades nomeada-
mente a Câmara Municipal de 
Torre de Moncorvo, o CNCFS, a 
Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, o Instituto Poli-
técnico de Bragança, o Instituto 
Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária e a Amendoacoop. 

De acordo com a vereadora, 
a ideia para criação deste polo 

surgiu com o objetivo de ser um 
local onde se possa “fazer a ex-
perimentação, exploração, iden-
tificação e melhoramento das 
variedades tradicionais”, afirmou. 

Com a criação deste polo o 
que está em causa, “é a salva-
guarda do património genético 
da amendoeira portuguesa, o 
melhoramento desse mesmo ma-
terial e nos casos que assim se 
justificar haver a possibilidade de 
replicação desse material vegeta-
tivo para entrega aos produtores”, 

acrescentou Piedade Menezes.
 Nuno Vieira defende que 

a “investigação deve ser feita 
onde ela é necessária”. O Secretá-
rio de Estado salientou que “faz 
sentido que as estruturas que 
já existem, seja o ministério ou 
as universidades estejam junto 
da produção e da comercializa-
ção para que consigam encon-
trar as linhas que criem valor”. .

Albino António Bento, pre-
sidente da CNCFS, explicou que 
um dos objetivos da organiza-

ção que representa “será fomen-
tar as culturas de frutos secos 
e de alguma forma colocar os 
produtores e as empresas em 
rede”, afirmou aos jornalistas. 

 À margem da cerimónia, a ve-
readora da Câmara Municipal, in-
formou ainda que o Polo de Inves-
tigação se irá localizar em Torre de 
Moncorvo,  aproveitando um “es-
paço que se encontra devoluto”n

2015

25>27 setembro
Mostra de Produtos,

Atividades e Serviços
da Região

apoio:parceiro:

Concerto
Paulo de Carvalho | 25 set.

Animação de Rua
Espetáculo e coreografia
aérea pelos espanhóis
“Voalá Company” | 26 set.

Televisão
“Somos Portugal”, TVI | 27 set.

Comércio Externo (exportações)
Embaixadas da China e Brasil
AICEP

Atividades a decorrer no recinto durante os três dias:
Prova de maçãs; Prova de vinhos das regiões Távora-Varosa, Douro e Dão; Estátuas-vi-
vas; “Yellow Sessions” - Concertos de música com sons de Angola (Firmino Pascoal), 
Brasil (Léo Diniz) e Portugal (Hugo “Pé Descalço’”, Carlos Clara Gomes,  André Viegas e 
Rodrik); Graffiter (Gennaro Madonnari); Marias Malucas, romeiras de Portugal; Espaço 
infantil; Showcooking pelo “chef ” Paulo Cardoso; Tasquinhas com gastronomia regionalde
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Aquando da destruição da maior par-
te da produção dos agricultores de Mur-
ça, as parcelas de vinha afetadas foram 
visitadas por técnicos da DRAPN – Dire-
ção Regional de Agricultura e Pescas do 
Norte que efetuaram um levantamento 
dos prejuízos, sendo o mesmo entregue 
ao Diretor Regional de Agricultura do 
Norte que o reencaminhou à Secretaria 
de Estado.

A Câmara Municipal de Murça ma-
nifestou a sua posição junto do governo, 
pronunciando-se no sentido da criação 
de medidas excecionais de apoios para 

os agricultores prejudicados; para tal, 
enviou uma carta ao Diretor Regional 
da DRAPN-NORTE no sentido de a fa-
zer seguir para a Ministra da Agricultura 
mostrando a sua preocupação pelo ocor-
rido.

Contudo a resposta enviada pelo 
Chefe de Gabinete do Secretário de Es-
tado da Agricultura deixou todo o exe-
cutivo municipal e as populações in-
dignadas ao  informar que não haverá 
qualquer compensação financeira nem 
outro apoio para os agricultores afetados, 
alegando “que parte da produção afetada 
conseguiu recuperar” o que, segundo a 
Câmara Municipal de Murça, “não cor-
responde à realidade, uma vez que agri-
cultores que em anos anteriores entre-
gavam na Adega Cooperativa de Murça 
cinquenta a sessenta pipas neste ano en-
tregaram vinte a vinte e cinco”. Outra das 
razões apontadas prende-se com o facto 
de os vitivinicultores não terem feito os 
seguros de colheitas.n

Ministério da Agricutura nega 
apoio a agricultores de Murça
Depois do mau tempo e da queda de granizo que destruiu cer-
ca de 70% a 80% da produção em Murça, o Governo recusou o 
pedido de apoio aos agricultores feito pela Câmara Municipal.

FOTO:DR



A colheita deste ano arran-
cou a cinco de setembro, uma 
semana mais cedo relativamen-
te ao ano passado, pelo facto de 
“ter sido um ano mais quente, 
as uvas brancas aumentaram o 
grau e optámos por começar mais 
cedo”, explicou Marta Macedo.

A uva é apanhada quando 
se sente uma mistura de fatores 
“desde a doçura, a grainha, que 
tem que estar crocante e madura 
para consequentemente não dar 
aromas mais herbáceos, a própria 
película não pode ficar demasiado 
desfeita e, a nível analítico, os vá-
rios parâmetros têm que estar mais 
ou menos corretos a nível de aci-
dez e doçura”, contou a produtora.  

“O projeto da Quinta do Fi-
loco nasceu com o meu avô que 
adquiriu uma grande área de vi-
nha do Douro e construiu uma 
adega”, contou a enóloga na via-
gem entre a adega e a vinha. 

Desde 2007 que Marta Mace-
do pegou no negócio de família, 
“agarrar num projeto de raiz não 
é fácil, mas penso que foi muito 
proveitoso”, confessou. Depois de 

o negócio já ter passado de gera-
ção em geração, a empresária de-
dicou-se ao projeto aproveitando 
a mais-valia da quinta já se encon-
trar plantada e a adega edificada e 
equipada, tendo nesta altura cen-
trado atenções na marca e na ima-
gem da empresa para o mercado. 

Depois de cerca de dez minutos 
de viagem entre a adega e a vinha, 
o relógio marcava as oito horas 
quando a equipa de reportagem 
chegou ao local da colheita. O dia 
dos trabalhadores começa cedo, 
geralmente iniciam o trabalho por 
volta das sete horas da manhã. “O 
ambiente é sempre de festa, é uma 
alegria”, conta Marta Macedo, 
“é um trabalho muito cansativo, 
muito físico, não é fácil mas toda 
a gente gosta disto”, colmatou. 

Por volta das nove horas e 
trinta minutos os trabalhado-
res põem de lado as tesouras 
da poda, os cestos e desligam 
os motores dos tratores, está na 
hora da pausa. Após meia hora 
de intervalo retoma-se o traba-
lho na vinha da Quinta do Filo-
co. “A parte da tarde faz-se sem 

intervalos e o turno termina às 17 
horas”, explicou Marta Macedo. 

Este ano existem cerca de 
50 trabalhadores que desempe-
nham funções nas vindimas da 
quinta, de acordo com a enólo-
ga nesta altura existe sempre a 
necessidade de contratar mais 
mão-de-obra. No resto do ano 

existe uma equipa permanente 
com cerca de 17 pessoas nas vi-
nhas e quatro pessoas na adega.

 “É necessário cuidar da pós-
-vindima, passadas poucas sema-
nas prepara-se a poda e começa um 
novo ciclo”, ressalta Marta Macedo. 

Cerca de metade do total 
dos trabalhadores destinam-

-se à tarefa de cortar as uvas e 
os restantes são distribuídos pe-
las outras atividades, nomea-
damente quem acarta os ces-
tos e os motoristas dos tratores.  

O pagamento é feito ao dia e 
conforme a função que desempe-
nharam, visto que o trabalho do 
corte é mais leve, quem o realiza 
recebe menos do que alguém que 
transporta os cestos, “temos que 
valorizar as pessoas pelo esfor-
ço que fazem”, realçou a enóloga, 
acrescentando ainda que antiga-
mente as mulheres costumavam 
cortar as uvas e os homens, como 
têm mais força, acartavam os ces-
tos. Atualmente essa diferença já 
não é tão evidente, “agora também 
existem homens apenas a cortar, 
não existe qualquer estereótipo 
ou diferenças entre homens e mu-
lheres”, afirmou Marta Macedo.

A enóloga confessa que não é 
“assim tão fácil arranjar pessoas 
para trabalhar nesta atividade” 
no entanto “os empreiteiros agrí-
colas que reúnem uma grande 
equipa de pessoas facilitam-nos 
o trabalho”, salientando que ten-
tam sempre encontrar pessoas 

O VivaDouro acompanhou um dia na vindimas do Douro em Tabuaço, na Quinta do Filoco. A colheita arranca nos primeiros raios de       sol e segue  pelo dia fora entre a vinha e a adega. A enóloga Marta Macedo, proprietária da herdade, foi a nossa guia ao longo deste 
dia de vindimas.
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Um dia nas Vindimas do Douro na  Quinta do Filoco em Tabuaço

Texto e fotos: Ana Portela e Salomé Ferreira

> Marta Macedo com os trabalhadores da Quinta do Filoco

> Marta Macedo, proprietária da Quinta do Filoco



O VivaDouro acompanhou um dia na vindimas do Douro em Tabuaço, na Quinta do Filoco. A colheita arranca nos primeiros raios de       sol e segue  pelo dia fora entre a vinha e a adega. A enóloga Marta Macedo, proprietária da herdade, foi a nossa guia ao longo deste 
dia de vindimas.
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da zona, principalmente de Ta-
buaço, “porque devemos valori-
zar as pessoas da terra”, declarou. 

Maria Júlia, 57 anos, é um 
exemplo disso mesmo, vive em 
Tabuaço há 35 anos e as vindimas 
já não são uma novidade para ela. 
“É mais difícil quando chove ou 
quando está muito calor, de resto 
é uma vida alegre”, afirmou a tra-
balhadora. Visto que é doméstica, 
Maria Júlia, aproveita esta época 
para conviver e “ganhar algum 
dinheiro”, garantindo que “é um 
trabalho onde há muita alegria”. 

Manuel Oliveira, 58 anos, de-
sempregado na área da carpinta-
ria, admite gostar desta época do 
ano, “já estive emigrado noutros 
países a realizar a minha profis-
são, mas sempre adorei a agricul-
tura”, realçou, acrescentando que 
“há sempre pessoas que não se 
dão bem mas todos se respeitam”.

Ana Filipa, 21 anos, e Leonel 

Barros, 18 anos, ambos desempre-
gados, são os mais jovens entre os 
trabalhadores. Com uma filha com 
cerca de um ano, o casal decidiu 
recorrer às vindimas para “ganhar 
algum dinheiro”. Para Leonel, este 
é o segundo ano em que participa 
na atividade, “no primeiro ano cus-
tou, mas agora já estou habituado”, 
confessou o jovem, acrescentando 
que “o mais complicado é quando 
temos que andar para cima e para 
baixo a transportar os cestos de 
uvas, quando é plano é mais fácil”. 

Para a jovem este foi o dia de 
estreia nas vindimas, “é o meu 
primeiro ano, estou um pou-
co cansada, agora é mais fácil, 
mas ainda é cansativo”, concluiu.

Na quinta o tempo para o 
corte da uva é cerca de um mês. 
As uvas têm que se cortar pelo 
cimo do cacho, para que venha 
inteiro, de resto “não é necessá-
ria grande técnica no corte da 

uva”, explicou Marta Macedo. 
Atualmente, muitos dos pro-

cessos utilizados nas vindimas já 
são realizados através de máqui-
nas ou tratores, contudo o corte é 
feito à mão. Depois de acartadas 
e levadas, as uvas são pesadas, 
colocadas em caixas e vão para a 
adega onde são descarregadas. Na 
adega o processo passa por esma-
gar as uvas e seguem diretamente 
para a cuba de fermentação ou 
para a prensa, conforme o tipo 
de vinho que se está a fabricar. 

Com uma área de cerca de 130 
hectares e uma produção de um 
milhão de litros por ano, os vinhos 
da quinta do Filoco são exporta-
dos para diversos países, desde 
China, Filipinas, Estados Unidos, 
Polónia, Bélgica e Holanda. O ob-
jetivo inicial era introduzir a mar-
ca no mercado nacional, contudo 
devido à crise que assolou o país, 
a entrada neste mercado tornou-se 

“bastante difícil e, como não podia 
baixar os braços, parei de procurar 
no mercado nacional e decidi pro-
curar lá fora”, frisou a produtora.

Desta forma, no âmbito na-
cional só há cerca de dois anos é 
que o mercado abriu portas para 
a entrada do vinho e, atualmente, 
a quinta do Filoco tem distribui-
dores no Algarve, Lisboa, Avei-
ro, Vila Nova de Gaia e Porto. 

No que diz respeito às expeta-
tivas de produção deste ano, Marta 
Macedo vai de encontro às previ-
sões de crescimento que se espe-
ram na região, “este ano temos um 
bom equilíbrio entre quantidade e 
qualidade, as uvas que tenho vis-
to estão muito bonitas, o tempo 
foi bom, acredito que vai ser um 
bom ano de produção”, afirmou. 

A produção da quinta do Fi-
loco centra-se essencialmente na 
uva Touriga Nacional, de acordo 
com a produtora, “apesar da ren-

tabilidade ser pouca e os bagos 
serem mais pequenos, não se con-
seguindo ter tanta quantidade, é 
de muito boa qualidade e tendo o 
custo de produção de todas as ou-
tras, o rendimento é maior”. Para 
além desta, são produzidas outros 
tipos de castas, “apesar de um défi-
ce na quantidade de uvas brancas, 
estamos a ter um resultado muito 
bom nos vinhos brancos”, frisou.

A enóloga garantiu que “este 
ano está a superar todas as ex-
pectativas, as vendas aumenta-
ram e isso deixa-me muito satis-
feita porque estou neste projeto 
há oito anos e tem sido sempre 
a evoluir e a crescer”. “O futuro 
da Quinta do Filoco passará por 
fazer o famoso Vinho do Por-
to”, concluiu Marta Macedo.n

Um dia nas Vindimas do Douro na  Quinta do Filoco em Tabuaço
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O Sport Clube de Tarouca 
nasceu em 2014 e tem como 
principal objetivo criar uma 
ocupação para os mais jovens 
do concelho. Os fundadores 
são João Manuel Pinto, anti-
go jogador do F.C.Porto e do 
S.L.Benfica, Vítor Ferreira, atual 
coordenador do clube e Luís 
Correia, presidente do Sport 
Clube de Tarouca. Antes da 
formação do clube existia uma 
academia de João Manuel Pin-
to, contudo “faltava a parte da 
competição para as crianças e, 
por isso, pensámos num projeto 
que englobasse ambas as partes”, 
afirmou o presidente do clube. 

Depois da fundação, “ini-
ciamos um conjunto de proce-
dimentos à procura de técnicos 

que garantissem qualidade na 
formação aos jovens e crian-
ças e, hoje em dia, temos um 
corpo técnico muito capaz, 
repleto de competências e es-
tamos certos que vai trazer 
bons resultados para o fu-
turo”, garantiu Luís Correia.

Segundo Vítor Ferreira, um 
dos fundadores e atual coor-
denador do cube, “o ano de 
nascimento do clube foi muito 
positivo, com bastante jovens a 
aderir, estamos num processo 
de aprendizagem mútuo, os jo-
vens aprendem e transformam-
-se em atletas e nós, diretores e 
responsáveis pelo clube, apren-
demos a organizar e gerir a ins-
tituição”, realçou. O presiden-
te do Sport Clube de Tarouca 

frisou que “neste primeiro ano 
não quisemos impor quaisquer 
objetivos ao nível desportivo, 
o essencial era tornar o grupo 
coeso e que todos ganhassem o 
chamado amor à camisola”, ga-
rantindo que o grupo de atletas 
está unido e aspirando melho-
res resultados nesta temporada.

“A competição também é 
uma vertente importante para as 
crianças, porque apenas treinar 
torna-se cansativo e é necessá-
rio incutir-lhes vontade e que-
rer ir mais além”, afirmou Luís 
Correia, salientando que “ainda 
mais importante que competir 
é manter as crianças ocupadas 
no desporto e conciliar sem-
pre o desporto com a escola”. 

O presidente declarou ainda 
ao VivaDouro que “o objetivo 
não passa por ganhar troféus 
mas sim educar e ocupar as 
crianças”. Para os fundadores 
do clube, Luís Correia e Vitor 
Ferreira, “os principais valores 
a incutir são o respeito, a hu-
mildade e que é preciso muito 
tralho para conseguir o suces-
so, a formação cívica é o nosso 
principal papel”, garantiram.

Atualmente estão inscritas 
no Sport Clube de Tarouca cer-
ca de 150 crianças, com idades 
compreendidas entre os 5 e os 

18 anos, existindo seis escalões 
de competição (juniores, juve-
nis, iniciados, infantis, sub11 e 
sub10) e dois escalões apenas 
de torneio (traquinas e peti-
zes). Segundo o presidente do 
clube, “a alegria destes atletas 
é contagiante e a sua entrega, a 
paixão que já demonstram vai 
certamente ajudá-los a cres-
cer de forma mais saudável e 
mais ativa, não só como atletas 
mas também como cidadãos”.

Apesar das dificuldades 
atuais, devido a esta ser uma as-
sociação sem fins lucrativos, o 
presidente do clube, salienta o 
apoio da Câmara Municipal de 
Tarouca, que para além do sub-
sídio ao clube, cedeu o espaço e 
o transporte para que as crian-
ças possam treinar e participar 
em jogos fora do concelho. Re-
centemente a autarquia ofereceu 
ao Sport Clube de Tarouca um 
relvado sintético novo e algumas 

remodelações, melhorando as 
condições de trabalho do clube.

Para além de jovens do con-
celho, existem também alguns 
jogadores de Lamego inscritos 
no Sport Clube de Tarouca e, 
segundo o presidente do clube 
“é necessário procurar crianças 
de concelhos vizinhos, tentando 
assim alcançar o maior número 
de atletas possível”. Para isso, 
Luís Correia salientou a impor-
tância de uma parceria e união 
entre os clubes do concelho.

Um dos principais objetivos 
para o futuro do Sport Clube 
de Tarouca, será encontrar um 
clube de futebol da 1.º liga que 
“pela experiência e pela atitude 
que têm, podem ajudar o clube 
tarouquense”, confessou Luís 
Correia, acrescentando que 
“caso isso não aconteça, faremos 
o nosso caminho e o clube será 
conhecido pelo nosso esforço”.n

Sport Clube de Tarouca quer afirmar-se na região
O Sport Clube de Tarouca, que festejou o primeiro ano de existência, pretende afirmar-se no concelho e na região como um clu-
be que pretende “proporcionar a todas as crianças e jovens do concelho de Tarouca uma nova atividade desportiva”, afirmou 
o presidente do clube, Luís Correia, em conversa com o VivaDouro.

> João Sarmento (tesoureiro), Luís Correia (presidente) e Carla Santos (vice- 
-presidente) 

Texto e Fotos: Ana Portela
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Localizada em Lamego, 
em plena fronteira de Trás-os-
-Montes e Alto Douro com a 
Beira Interior, surge a Caixa de 
Lamego, que em 2005 se fundiu 
com a Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Castro Daire e cinco 
anos mais tarde com a Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de Ta-
rouca, passando assim a deno-
minar-se Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo Beira Douro, CRL. 

No total, a Caixa Agrícola 
Beira Douro possuí oito agências: 
Lamego (sede), Resende, Cam-
bres, Britiande, Tarouca, Castro 
Daire, Mões e Parada de Ester. 

“A nossa essência é a proxi-
midade”, confessou José Manuel 
de Almeida Ribeiro, presidente 
do Conselho de Administração 
da Caixa de Crédito Agríco-
la Mútuo Beira Douro, desde 
2010. Apesar de se encontrar 
na direção há cinco anos, José 
Manuel de Almeida Ribei-
ro faz parte da equipa desde 
1981, tendo já ocupado vários 
cargos dentro da estrutura. 

“O presidente do Conselho 
de Administração é um ho-
mem que se formou na casa, 
é um homem que veste a ca-
misola porque sente o peso 
da bandeira”, afirmou Rober-
to Alves, auditor interno da 
Caixa Agrícola Beira Douro. 

A Caixa tem como principais 
clientes, agentes económicos em 

que a base de rendimento é úni-
ca e exclusivamente o sector pri-
mário, “temos a vantagem de es-
tarmos inseridos no coração da 
região Douro Sul, que tem como 
principal motor económico a 
produção de bens únicos que 
se diferenciam pelo seu sabor e 
qualidade”, afirmou o presidente 
do Conselho de Administração. 

Com a aspiração de ser 
um banco de referência na 
região, a Caixa Agrícola pre-
tende diferenciar-se “pelos 
serviços prestados ao cliente”, 
desta forma, o cliente é o foco 
principal de qualquer uma 
das atividades desenvolvidas. 

“As pessoas e o bem-estar 
coletivo ocupam um lugar de 
destaque, deixando de nos di-
rigir unicamente às atividades 
consideradas como imediata-
mente produtivas mas também 
defender os aspetos económi-
cos e sociais”, explicou José 
Manuel de Almeida Ribeiro. 

“Baseamo-nos muito nas 
pessoas, somos muito foca-
lizados na proximidade”, de-
clarou o presidente, ao ex-
plicar que em termos locais 
o conhecimento interpessoal 
“conta mais do que os números”. 

A Caixa Agrícola Beira Dou-
ro “rege-se essencialmente pelo 
apoio a todos os extratos da 
população dos concelhos que 
a nossa área abrange em ter-
mos de atuação, que vai desde o 
apoio social, o investimento e o 

desenvolvimento”, acrescentou.
A instituição bancária pos-

suí três serviços principais: Ban-
ca, Apoio ao Agricultor e Segu-
ros, sendo que dentro de cada 
um deles a base de todo o traba-
lho é a confiança com o cliente. 

 “O Crédito Agrícola é um 
banco que sempre apoiou todos 
os sectores económicos desde 
o financiamento, acompanha-
mento e aconselhamento, ofere-
cendo uma vasta gama de pro-
dutos não só financeiros mas 
também de outras áreas”, contou 
José Manuel de Almeida Ribeiro.

Dentro do Gabinete de 
Apoio ao Agricultor, a Caixa 
Agrícola acompanha os agri-
cultores em diversas áreas, 
nomeadamente no apoio de 
formalização de candidaturas 
a subsídios ou apoios. O acom-
panhamento disponibilizado 
nestas e outras áreas realiza-
-se desde o primeiro momen-
to e acompanha o cliente nas 
várias fases dos seus projetos.

O investimento nas novas 
gerações é outra das apostas que 
a Caixa Agrícola Beira Douro 

José Manuel de Almeida Ribeiro: “As   pessoas e o bem-estar coletivo 
ocupam um lugar de destaque”
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro distingue-se na economia da região pela defesa dos valores sociais e humanos,             tendo apoiado ao longo dos últimos anos várias causas a nível social, cultural e desportivo. Entre os vários serviços prestados, desde 
a Banca, ao Apoio ao Agricultor e aos Seguros, o cliente e os seus interesses, constituem o foco de toda a atividade desenvolvida.

> José Manuel de Almeida Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Caixa Agrícola Beira Douro

> Clássica Internacional de Lamego 

FOTO: DR
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tem vindo a desenvolver jun-
to da população, com o objeti-
vo de manter a camada jovem 
na terra onde nasceram. Estes 
apoios são realizados nomea-
damente através do apoio a 
investimentos e financiamen-
tos com facilidades acrescidas. 

Os apoios disponíveis fun-
cionam como um incentivo 
ao empreendedorismo jo-
vem, nomeadamente no se-
tor primário, ou no arranque 
de pequenos e médios negó-
cios, bem como na construção 
ou melhoria da habitação.

“Estamos sempre disponí-
veis para apoiar projetos que 
contribuem para defender os 
valores da região do Douro, 
continuando a apostar de certa 
forma nas atividades ligadas ao 
sector primário mas também 
apoiar as atividades que vão ao 
encontro dos interesses da po-
pulação”, concluiu o presidente 
do Conselho de Administração.

Forte aposta na área 
Social, Cultural e 
Desportiva

“Acreditamos que a nossa 
existência na região só faz senti-
do se contribuirmos para o bem 
comum – o respeito pelas pes-
soas e instituições é um princípio 
que nos inspira”, este é um dos 
principais valores que rege a ati-
vidade diária dos profissionais 
da Caixa Agrícola, desta forma, 
para além de contribuir para o 
impulsionamento financeiro 
das pessoas enquanto individuo, 
a Caixa Agrícola Beira Douro 
centra ainda a sua atividade no 
bem comum da região em que 
se insere, ao apoiar frequente-
mente várias questões de nível 
social, cultural e desportivo. 

A Caixa Agrícola Bei-
ra Douro tem financiado vá-
rias creches e lares de idosos 
da região, nomeadamente no 
apoio a novos investimen-
tos ou na conceção de crédi-
tos com vantagens acrescidas.

Ainda na área social, 
destaca-se o apoio às corpo-
rações de Bombeiros de La-
mego, Tarouca, Resende e Cas-
tro Daire, não só através de 
financiamentos mas também na 
aquisição de novos equipamentos. 

A Cultura tem sido outra das 
grandes apostas da Caixa Agríco-
la, com o apoio e divulgação das 
tradições e costumes da região, 
ao ajudar várias atividades cul-
turais na região, nomeadamente 
a Feira de Santa Cruz, em Lame-
go, a Amijoia – 5.ª Montra da 

Cereja da Penajoia, a Su-
bida da Olaria, a Concentra-
ção Motard e de Clássicos, a 
Exposição de viaturas clássi-
cas dos Bombeiros Voluntá-

rios de Lamego, entre outras.
Bem como no apoio a Co-

missões de Festas dos concelhos 
da sua área de influência, desig-
nadamente, a Festa de Alvelos – 
Nossa Senhora do Amparo, Fes-
tas da Senhora do Rosário, Festa 
da Nossa Senhora da Graça e Fes-
tas da Nossa Senhora da Aflição. 

A valorização da educação 
também ocupa um papel fulcral 
na visão da Caixa Agrícola Beira 
Douro, desta forma, a instituição 

concedeu apoio nas Conferên-
cias Internacionais Lex Turis-
tica Duriensis, na Escola Supe-
rior de Tecnologia de Gestão de 
Lamego, em abril deste ano. 

A instituição bancária fo-
menta o desporto na região, 
patrocinando diversas modali-
dades anualmente. Entre os clu-
bes apoiados podem-se destacar 
o Futebol Clube de Lamego, o 
Cracks Cubes de Lamego e o 
Grupo Desportivo de Lamelas.n

José Manuel de Almeida Ribeiro: “As   pessoas e o bem-estar coletivo 
ocupam um lugar de destaque”
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro distingue-se na economia da região pela defesa dos valores sociais e humanos,             tendo apoiado ao longo dos últimos anos várias causas a nível social, cultural e desportivo. Entre os vários serviços prestados, desde 
a Banca, ao Apoio ao Agricultor e aos Seguros, o cliente e os seus interesses, constituem o foco de toda a atividade desenvolvida.

Empresas e Negócios

> Fachada da Caixa de Crédito Agrícola de Lamego

FOTO: DR
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Francisco Lopes encontra-se a dirigir a Câmara Municipal de Lamego desde 2005. Há 10 anos no poder, considera           que uma das suas maiores conquistas foi a recuperação do orgulho da cidade. O VivaDouro acompanhou o au-
tarca em mais uma rúbrica “Um dia com o Presidente”.

Francisco Lopes: “As minhas ligações    emocionais foram sempre a Lamego”

O dia-a-dia de Francisco Lo-
pes costuma ser “muito intenso, 
de muita pressão e correria”, ex-
plicou o presidente da Câmara 
Municipal de Lamego. Sem exce-
ção, o dia que a equipa de repor-
tagem acompanhou foi recheado 
de compromissos e atividades.

Com um começo de dia um 
pouco diferente, visto que La-
mego se encontrava na altura 
das festas da cidade, eram sen-
sivelmente dez horas da manhã 
quando o autarca assistiu à lei-
tura do convite à participação 
dos Cidadãos de Lamego e seu 
termo feito pelo Arauto, em 
frente aos Paços do Concelho.

A manhã seguiu com várias 
“reuniões importantes”, classi-
ficou o presidente. A primeira 
foi com a administração das 
Águas do Norte, empresa que 

executa a gestão das águas da 
região, seguida da realização 
de uma resposta de um con-
curso para o tribunal de contas. 

A primeira parte do dia com 
o presidente acabou com uma 
sessão de despacho na Câmara. 

Para Francisco Lopes “ne-
nhum dia é igual ao outro”, 
exceto “os dias de trabalho bu-
rocrático e de despacho na Câ-
mara, esses são mais rotineiros”, 
revelou. Aliado ao seu trabalho 
enquanto líder da autarquia de 
Lamego, o édil desempenha 
ainda funções de presidente da 
ComunidadeIntermunicipal do 
Douro, o que acaba também 
por marcar a sua agenda diária. 

Os pelouros que desem-
penha dentro da autarquia la-
mecense ocupam diariamen-
te grande parte do tempo de 

Francisco Lopes, “tenho alguns 
pelouros nomeadamente nas 
obras e urbanismo, gostaria 
de ter uma equipa de vereação 

que se ocupasse diretamente 
dessas questões mais técnicas 
que eu não consigo”, explicou.

Natural de Macedo de Cava-

leiros, antes de chegar à presi-
dência da Câmara Municipal de 
Lamego em 2005, Francisco Lo-
pes, já desempenhava funções 

Texto: Ana Portela 
          Salomé Ferreira

> Francisco Lopes, presidente da Câmara Municipal de Lamego desde 2005

Lamego : Um dia com o Presidente

FOTO: SF
FOTO: DR
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Francisco Lopes encontra-se a dirigir a Câmara Municipal de Lamego desde 2005. Há 10 anos no poder, considera           que uma das suas maiores conquistas foi a recuperação do orgulho da cidade. O VivaDouro acompanhou o au-
tarca em mais uma rúbrica “Um dia com o Presidente”.

Francisco Lopes: “As minhas ligações    emocionais foram sempre a Lamego”

noutro organismo público há 
algum tempo, o que o permitiu 
conhecer “aprofundadamente 
o rio Douro e todos os conce-
lhos e municípios ribeirinhos”. 
A chegada à autarquia lame-
cense foi “bastante repentina e 
surpreendente”, contou o presi-
dente, “depois de muito pensar 
assumi o desafio e cá estou eu já 
com três eleições e a acabar as 
minhas funções dentro de dois 
anos, com muito trabalho feito 
e muita satisfação”, acrescentou. 

“As minhas ligações emocio-
nais foram sempre a Lamego”, 
confessou o presidente, mesmo 
não sendo natural da cidade. Há 
10 anos à frente da autarquia, 
Francisco Lopes considera que 
foi “bem aceite” pela população, 
acrescentando ainda que apesar 
de ter tido um receio inicial “as 
pessoas hoje em dia já têm noção 
que a vida já não se pode con-
ter aos limites de um concelho 
e isso é enriquecedor”, declarou 
em conversa com o VivaDouro.

Quando questionado acer-
ca de qual a maior conquista 

nestes 10 anos de funções, o 
autarca respondeu prontamen-
te que foi o facto de “Lamego 
ter recuperado muito do orgu-
lho que tinha perdido ao longo 

dos anos, ao ser sujeita a al-
gum abandono populacional e 
desinvestimento”, afirmou. “O 
balanço que faço é muito sig-

nificativo, muito importante 
e muito positivo”, acrescentou 
Francisco Lopes ao falar dos vá-
rios mandatos que já desempe-
nhou. “Penso que o trabalho que 

fizemos foi de facto relevante 
para Lamego e para a qualidade 
de vida das pessoas”, declarou.

"Apesar de serem funções 

muito exigentes, também do 
ponto de vista pessoal e fami-
liar, sinto-me satisfeito com o 
trabalho realizado e dou todo 
este tempo por bem empre-

gue, fui sempre bem recebido 
e acolhido por toda a gente na 
cidade e no concelho de Lame-
go", afirmou Francisco Lopes. 

O dia do presidente prosse-
guiu com uma breve participa-
ção num programa televisivo 
que estava a realizar-se à frente 
do Museu de Lamego. Seguiu-
-se a receção dos candidatos a 
deputados de Viseu, numa apre-
sentação ao Bispo e ao provedor 
da Santa Casa da Misericórdia. 

“O meu dia como presiden-
te é das nove da manhã até às 
nove da noite”, confessa Fran-
cisco Lopes. Para terminar o dia 
de trabalho, o autarca realizou, 
na companhia do Secretário de 
Estado da Administração Local, 
Leitão Amaro, a abertura oficial 
das Festas da Nossa Senhora dos 
Remédios, que decorreram na 
cidade até ao dia 9 de setembro.

No fim da reportagem, o 
édil quis deixar uma mensagem 
para a população, “Temos uma 
região fantástica, um diamante 
em bruto que está a ser lapida-
do pouco a pouco, o desafio que 
deixo aos durienses é que possa-
mos continuar a explorar as nos-
sas potencialidades”, afirmou.n

> Francisco Lopes e o Secretário de Estado da Administração Local, Leitão Amaro, na abertura das festas da cidade

Lamego : Um dia com o Presidente

FOTO: SF
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São seis no total, todos eles 
estudaram ou ainda estudam 
na universidade transmontana. 

Tudo começou com um de-
safio lançado por um profes-
sor para a realização de visitas 
guiadas ao Jardim Botânico 
da UTAD, um dos maiores 
da Europa, a partir daí, aper-
ceberam-se de todo o “ma-
terial vegetal” que o jardim 
lhes tinha para oferecer e cria-
ram a Cooperativa Rupestris.

Após consolidação da ideia, 
o primeiro passo foi procurar 
aconselhamento para seguir 
com o projeto, “fomos até ao 
Gabinete de Apoio à Inserção 
na Vida Ativa (GAIVA), na 
UTAD, e através do aconselha-
mento deles conseguimos ace-
der a um programa para a cria-
ção de cooperativas, recebemos 
bolsas individuais e utilizámos 
esse financiamento para investir 
no projeto”, explica Jorge Batis-
ta, um dos mentores do projeto. 

Depois de estabelecido o 
protocolo com a universidade de 
Vila Real e aproveitados espaços 
da instituição que se encontra-
vam degradados, Jorge Batista, 
Daniel Ribeiro, João Reis, Luís 
Oliveira, Ana Morais e Álvaro 
Silva, puseram mãos-à-obra. 

Sempre tendo como base 
o objetivo de criação dos pró-
prios postos de trabalho após 
a conclusão das licenciaturas e 
mestrados, o grupo de jovens, 
optou desde o início por prati-
car várias atividades dentro da 
cooperativa, desta forma, para 
além das visitas guiadas e da 
produção e comercialização de 
plantas, a Rupestris realiza ain-
da eventos ligados à natureza. 

Neste momento a cooperati-
va trabalha com 35 espécies mas 
o objetivo é aumentar, “quantas 
mais espécies melhor, esse é o 
nosso objetivo”, confessa o enge-
nheiro agronómico. As estufas e 
os locais de plantação exteriores 

distinguem-se pela variedade e 
mistura de sabores, sendo que as 
espécies que escoam mais para o 
mercado são os tomilhos, a erva 
do caril, a sálvia, e a alfazema. 

Após um ano de existência, as 
plantas da Rupestris já conquis-
taram vários restaurantes, bares 

e hotéis da cidade invicta. “Che-
gámos ao Porto com as caixas às 
costas, a bater de porta em por-
ta”, conta o membro da coope-
rativa, “apesar de viver em Vila 
Real há oito anos, sou do Porto 
e portanto sinto-me à vontade 
na cidade, sei onde estão os fo-
cos que queremos atingir e tudo 
isso facilitou bastante o proces-
so”, acrescentou Jorge Batista. 

“Temos um sistema bas-
tante diferente, somos nós os 
produtores e somos nós que 
vamos à porta do cliente entre-
gar os produtos que fazemos”, 
explicou o jovem de 26 anos. 

A Rupestris opta por plan-
tar as espécies aromáticas em 
vasos maiores do que os ha-
bitualmente encontrados nas 
superfícies comerciais, “o que 
lhes confere muita mais esta-
bilidade e uma área maior para 
haver mais qualidade e longevi-
dade”, comentou o membro da 
cooperativa. Para além disso, 
após o cliente utilizar a totali-
dade da parte aérea da planta, 

tem a oportunidade de contac-
tar a cooperativa novamente 
para receber outra igual, por 
um preço mais baixo, sendo que 
o vaso, o substrato e por vezes 
até a planta são reaproveitados. 

Para além do Porto, a Rupes-
tris encontra-se já a abastecer al-
guns restaurantes em Vila Real. 
Sendo que a médio prazo preten-
dem alcançar Braga, Guimarães 
e os centros urbanos do Norte. 

No que diz respeito às visi-
tas guiadas ao Jardim Botâni-
co o grupo pretende ampliar 
as coleções temáticas, bem 
como aumentar e internacio-
nalizar o número de visitantes.

 De momento os seis jo-
vens ainda não conseguem 
remunerar-se através da coo-
perativa, mas o objetivo é ex-
pandir o negócio e no futu-
ro poder também integrar 
outras pessoas na equipa.n

Alunos da UTAD transformam jardim botânico 
em oportunidade de negócio
Um grupo de jovens viu no Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), uma oportunidade de 
negócio e de criação do próprio emprego, através da produção e comercialização de plantas aromáticas e ornamentais. Após 
um ano de existência e de terem já consolidado o mercado do Porto, pretendem brevemente conseguir chegar a outros pontos 
do norte do país.

> Jorge Baptista, João Reis, Luis Lamas de Oliveira e Ana Morais, membros da Rupestris

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Lamego

O XXXVI Torneio de Mini-
golfe “Cidade de Lamego” é uma 
competição organizada pelo Clu-
be Minigolfe de Lamego, com 
o apoio da Câmara Municipal. 
Realizada para atletas amadores, 
de diferentes categorias- homens, 
mulheres, seniores, veteranos, 
juniores e juvenis – esta é uma 
iniciativa que juntou cerca de 
uma centena de participantes.

O Torneio de Minigolfe "Ci-

dade de Lamego" coincidiu com 
a inauguração do circuito de fel-
tgolfe, variante de minigolfe dis-
putada em alcatifa, um novo per-
curso criado no âmbito das obras 
de requalificação e adaptação do 
Complexo Desportivo de Lamego. 

Este é o único circuito oficial 
no mundo com capacidade para 
acolher provas das três discipli-
nas que constituem o minigolfe. 
Com a utilização, pela primeira 

vez, da nova variante de feltgol-
fe do circuito, o presidente do 
clube de Minigolfe de Lamego, 
Aniceto Fernandes, ambiciona 
captar os atletas estrangeiros e 
tornar o clube conhecido a ní-
vel internacional. “A direção do 
clube pensa dinamizar e atrair 
mais escolas e mais pessoas in-
teressadas na prática da modali-
dade, procurando assim entre os 
praticantes aumentar o número 
de federados e a probabilidade 
de melhorar os resultados des-
portivos”, declarou o presidente.

Segundo Aniceto Fernan-
des, “este era um torneio cujo 
objetivo principal, além de ter 
muitos participantes, era que 
eles fossem os melhores a ní-
vel nacional”, acrescentando 
ainda que “as expectativas fo-
ram largamente superadas. Fo-
ram dois dias intensamente 
disputados a nível desportivo 

e com um ambiente de amiza-
de inexplicável entre jogadores”.

Vindos de Lisboa, Aveiro, 
Portel, Ermesinde e Vizela, fo-
ram cerca de uma centena os 
atletas que participaram na pro-
va, em representação de diver-
sos clubes de minigolfe do país.  

Com a reabertura do Centro 
de Estágio de Lamego e com as 
três variantes do minigolfe insta-
ladas, “a nossa missão é conseguir 

captar público no nosso circuito.
Queremos incentivar os nossos 
melhores atletas a aumentar o 
número de horas de treino espe-
rando assim melhores resultados; 
queremos também publicitar e 
abrir as instalações ao público 
em geral para que de uma forma 
lúdica possam saber o que é o 
minigolfe e aprender a prática da 
modalidade”, conclui o presidente 
do Minigolfe Clube de Lamego.n

XXXVI Torneio de Minigolfe “Cidade de Lamego”
No fim-de-semana de 11 a 13 de setembro, o Monte de Santo Estevão em Lamego, foi palco de mais um Torneio de Minigolfe 
“Cidade de Lamego”.

O festival Zigurfest é uma 
parceria entre a Câmara Munici-
pal de Lamego, o Teatro Ribeiro 
Conceição e a Associação Zigur, 

um grupo de jovens lamecen-
ses. A quinta edição do festival 
teve um “balanço positivo, foi 
a melhor de sempre”, contou a 

Associação. Foram centenas as 
pessoas que, ao longo dos dois 
dias, passaram pelos dois pal-
cos situados no Teatro Ribeiro 
Conceição e na Rua da Olaria.

Segundo a Associação Zigur, 
“a adesão foi claramente supe-
rior aos anos anteriores, notámos 
um claro aumento de público em 
todos os horários do festival, no-
meadamente na parte da tarde”, 
acrescentando ainda que “senti-
mos que este aumento de públi-
co é um reflexo do interesse das 
pessoas em ouvir boa música e 
em querer fazer parte de algo tão 
especial, quer para a cidade quer 

para nós”. Na perspetiva da Asso-
ciação, a música portuguesa está 
a atravessar um “momento único, 
com muita qualidade e muita di-
versidade e juntar bandas tão dife-
rentes fazem com que o festival se 
torne também ele diferenciador”. 

Uma das aspirações da As-
sociação Zigur para o futuro do 
festival na cidade é poder oferecer 
condições para que quem venha 
de outras cidades, possa ficar ins-
talado em Lamego sem ter que 
recorrer a uma unidade hoteleira, 
ou seja, a necessidade de existir 
uma zona de campismo. “Mas 
talvez o mais premente a melho-

rar seja a forma como a cidade 
encara e integra o ZigurFest no 
seu seio, desejamos que as pes-
soas olhem para o festival como 
algo sério, com potencial para dar 
valor acrescentado à cidade, seja 
ele mediático, monetário, ou hu-
mano”, referiu o grupo de jovens.

Para o ano de 2016 o Zi-
gurfest promete “transformar a 
pressão em motivação, e assim 
continuar a trilhar o nosso cami-
nho com calma, cientes daqui-
lo que podemos fazer melhor”, 
conclui a Associação Zigur.n

Quinta edição do Zigurfest foi “a melhor de 
sempre”
O festival Zigurfest realizou-se nos dias 28 e 29 de agosto, em Lamego. O evento proporcionou diversão, música e convívio a todos 
aqueles que visitaram o festival.

Texto e Fotos: Ana Portela

Texto e Fotos: Ana Portela

> Alguns dos representantes das equipas que participaram no torneio
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Formada oficialmente enquanto associação em fevereiro de 2013, a RefCast, Associação Portuguesa da Cast           anha, propõe-se a dar coerência ao setor da castanha em Portugal. O Vivadouro esteve à conversa com José 
Laranjo, presidente da associação e docente na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, acerca desta               área da fruticultura a nível nacional e europeu.

José Laranjo: “Em termos de produ    ção de castanha Portugal é grande 
a nível europeu”

Como é que surgiu este 
gosto pela castanha? Sem-
pre esteve ligado ao setor?

Não, curiosamente sou de 
Viana do Castelo, uma zona em 
que quase não há castanha. Este 
gosto começou através do meu 
estágio integrado na licencia-
tura de Engenharia Agronómi-
ca, na UTAD. Fui falar com o 
coordenador, o professor Tor-
res Pereira e ele propôs-me um 
estágio na área da castanha, no 
ano de 1987. Aceitei e a partir 
daí não parou mais o envolvi-
mento com esta área, todos os 
meus trabalhos de investigação 
foram baseados no castanhei-
ro. A RefCast tem-me ajudado 
a crescer muito enquanto in-
vestigador no conhecimento da 
castanha. É uma coisa que faço 
com gosto e quando as coisas 

são feitas com gosto e dedica-
ção consegue-se conciliar tudo. 

Em que contex-
to é que surgiu a Refcast? 

Surgiu no contexto de se 
sentir a necessidade por parte 
do setor de se organizar. É uma 
estratégia de bottom-up, cresceu 
de baixo para cima, impulsiona-
da a partir de uma parceria da 
UTAD, com a Espaço Visual e 
com a Arborea. A ideia inicial 
era a de um projeto para o refor-
ço da castanha no concelho de 
Vinhais, a partir daí não pará-
mo de fazer crescer este grupo, 
alargou à Terra Fria e a vários 
outros concelhos de Trás-os-
-Montes. O projeto foi crescen-
do e atingiu dimensão nacional, 
com um forte envolvimento 
também das instituições de En-

sino Superior, designadamente 
o Instituto Politécnico de Bra-
gança e a UTAD que esteve na 
sua génese. Foram-se ganhando 
laços e isso tem ajudado muito a 
dar substância a esta associação 
para ser aquilo que ela hoje é.

Esse apoio por par-
te das instituições foi im-
portante para vocês? 

Este apoio foi de facto im-
portante, formou-se aqui um 
Cluster essencial porque juntou  
organizações de toda a fileira, 
não só do setor da produção e 
da indústria mas também da 
investigação e esta proximi-
dade entre todos ajudou a dar 
coesão e tem ajudado a que 
o setor vá crescendo de uma 
forma bastante mais organiza-
da do que aquilo que estava. 

Quais são os princi-
pais objetivos da RefCast? 

Desde logo dar coerência 
à fileira, pôr a fileira a falar 
numa só voz. Quando somos 
pequenos, se não formos or-
ganizados ainda mais peque-
nos nos tornamos. Na verdade 
esta organização tem a missão 
de reforçar a fileira através de 
um maior desenvolvimento em 
termos de informação e de co-
nhecimento, para isso também 
estão aqui as instituições de en-
sino superior. Eu entendo que 
é bom para o setor ter as insti-
tuições de investigação ao pé 
mas também é muito bom para 
as instituições estarem em es-
treita colaboração com o setor. 

Temos a aprender uns com 
os outros e é desta interação que 

saem mais e melhores projetos, 
mais focados naquilo que são 
as verdadeiras fragilidades do 
setor. Outro papel muito im-
portante nesta adesão é a sua 
integração também por parte 
dos municípios porque enten-
demos que estas entidades têm 
aqui um papel muito gran-
de na credibilização da nossa 
mensagem junto das popula-
ções rurais, que é ai que quere-
mos verdadeiramente chegar. 

Quais são as principais 
fragilidades do setor da 
castanha a nível nacional?

Podemos dividi-las em duas 
partes: as fragilidades ao nível 
da produção e as fragilidades ao 
nível da valorização do produto. 
Ao nível da produção aponto as 
pragas e as doenças, entre elas o 
cancro, a doença da tinta e agora 
mais recentemente a praga das 
Vespas do Castanheiro. Tudo 
isto representa fortes ameaças 
para o Castanheiro, mas diria 
também que as alterações climá-
ticas são responsáveis por uma 
parte do impacto destes proble-
mas, ao fragilizarem a árvore, 
tornando-a menos resistente e 
portanto mais sensível a estas 
doenças. O castanheiro tem um 
modelo de produção bastante 
tradicional, ainda com poucos 
tratamentos, e isso torna a cul-
tura muito sujeita às condicio-
nantes do meio e às doenças. Há 
muito trabalho a fazer na parte 
da investigação, ajudar esta es-
pécie a defender-se melhor das 
agressões do meio ambiente. 
Depois há a necessidade do se-
tor crescer ao nível da produ-
ção. O modelo de produção do 
castanheiro é ainda muito tra-

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> José Laranjo, presidente da associação e Cândido Henriques, coordenador técnico da RefCast
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Formada oficialmente enquanto associação em fevereiro de 2013, a RefCast, Associação Portuguesa da Cast           anha, propõe-se a dar coerência ao setor da castanha em Portugal. O Vivadouro esteve à conversa com José 
Laranjo, presidente da associação e docente na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, acerca desta               área da fruticultura a nível nacional e europeu.

José Laranjo: “Em termos de produ    ção de castanha Portugal é grande 
a nível europeu”

dicional e precisa de ser melho-
rado e a partir daí com certeza 
que o nível de produtividade 
vai também melhorar. A baixa 
produtividade é portanto uma 
das fragilidades neste momento. 

Realizaram recentemente 
um Encontro Europeu sobre a 
Castanha, todos estes proble-
mas foram lá debatidos? Que 
soluções foram encontradas?

Sim, todos estes problemas 
foram lá debatidos e este encon-
tro europeu tem uma coisa que 
na minha opinião o diferencia 
dos congressos, que são mais de 
natureza científica. O Encontro 
Europeu tem outra missão, são 
encontros de natureza técnico-
-profissional em que o objetivo 
e a grande motivação é a aná-
lise da fileira do ponto de vista 
técnico. Os países participantes  
foram convidados a testemu-
nhar as suas experiências em 
termos de mercado. O mercado 
Europeu da Castanha enfrenta 
neste momento enormes desa-
fios, porque não tem castanha 
em quantidade suficiente mas 
a indústria precisa de castanha. 
A Europa não tem castanha mas 
o resto do mundo tem, portan-
to há aqui um desafio muito 
grande no sentido de adequar 
as necessidades e as ofertas de 
um lado e do outro, olhando de 
facto aos interesses de toda a fi-
leira europeia, desde a produção 
à indústria. Estes encontros são 
cada vez mais a afirmação do 
setor a nível europeu e estamos 
convencidos que a solução passa 
por aqui, cada vez mais o setor 
europeu conversar, procurar os 
pontos de contacto, unir-se, ser 
coerente, porque isto vai-lhe 

dar força para de uma forma 
concertada junto dos governos 
nacionais e da União Europeia 
fazermos força para que o setor 
da castanha não seja esquecido. 

Comparativamente com 
outros países Europeus, em que 
patamar está a produção em 
Portugal? É maior ou menor?

Há um país, que não é da 
União Europeia, que se salienta 

e que se sobressai na produção, 
a Turquia, que também parti-
cipou neste encontro. Com as 
últimas estatísticas apresentadas 
por este país, estamos a falar de 
cerca de 60 mil toneladas. Em 
Portugal, segundo estatísticas 
da RefCast, nós podemos es-
tar a falar de uma produção na 
ordem das 50 toneladas, aten-
dendo aos problemas que Itá-
lia teve com a Vespa, Portugal 
talvez seja o maior produtor 
europeu de castanha depois da 
Turquia. O que espelha bem a 
importância do setor em Por-

tugal no contexto europeu. A 
seguir a Portugal temos a Itália 
com uma produção que neste 
momento pode estar ligeira-
mente a baixo da portuguesa e 
depois bastante distanciado en-
tre 20/25 mil toneladas temos a 
França, com 25/30 mil toneladas 
eventualmente 40, temos a Es-
panha. Mas de facto em termos 
de produção de castanha Por-
tugal é grande a nível europeu.

Considera que Portu-
gal tem potencial para cres-
cer mais dentro do setor?

Há potencial para crescer 
mais 10.000 hectares, esse é o 
nosso objetivo através do pro-
grama Mais Castanha, de facto 
este é um setor onde Portugal é 
grande e tem vindo a afirmar-
-se na Europa entre os gran-
des produtores de castanha. 

A região Norte de Portu-
gal aposta mais na produção 
da castanha do que o Sul?

O norte aposta mais porque 
tem condições climáticas para 
apostar mais, o castanheiro é 
uma cultura muito seletiva e o 
habitat destas culturas são as re-
giões de média e alta montanha 
do interior, centro e norte do 
país. Embora o litoral também 
tenha potencial para a cultura 
do castanheiro e isso está-se a 
observar cada vez mais no Mi-
nho, já há mais gente a plantar 

castanheiro. Relevava ainda o 
contributo desta espécie como 
um fator de coesão territorial 
nos territórios de baixa den-
sidade de média e alta monta-
nha. Cada vez se fala mais des-
tas questões dos territórios de 
baixa densidade e queria dizer 
que nós temos aqui uma solu-
ção, apõem a castanha, o setor 
tem dinâmica, tem dado pro-
vas.  O setor aguarda com an-
siedade, com enorme expetativa 
que hajam mecanismo de aju-
das para facilitar o sistema de 
candidaturas para novas áreas 

de castanheiro em Portugal. 

O que espera para o futu-
ro do setor a nível nacional?

O futuro é crescimento e é 
cada vez mais a afirmação desta 
espécie como um fator de coesão 
territorial. Neste momento são 
os próprios emigrantes que co-
meçam a olhar para os soutos de 
outra maneira. A castanha terá 
cada vez mais um contributo 
importante para o equilíbrio da 
balança das transações corren-
tes da agricultura portuguesa, 
designadamente da fruticultura. 

Tudo isto vai trazer de-
senvolvimento e inovação na 
cultura e vai levar de encon-
tro aquilo que está no nosso 
nome: “Reforço da Cultura 
do Castanheiro em Portugal”.

Quais são os projetos que 
têm para o futuro da RefCast?

Desde logo temos uma gran-
de missão pela frente, a nos-
sa sustentabilidade financeira. 
Tudo aquilo que está feito é gra-
ças à enorme disponibilidade 
dos seus associados. Já percebe-
mos que temos de crescer para 
conseguir ter uma estabilidade 
financeira que nos permita ter 
um corpo técnico, ainda que 
reduzido, como o temos atual-
mente e que nos permitiu per-
ceber a importância de ter um 
corpo técnico para nos apoiar. 
Esse é o nosso primeiro grande 
desafio, crescer para ter susten-
tabilidade. Depois em termos de 
outros desafios, queremos aju-
dar a crescer ainda mais a fileira 
da castanha. Outro das grandes 
metas, a curto prazo, é a reso-
lução do problema das Vespas 
das Galhas do Castanheiro.n



Penedono
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“Este é de facto um dos mo-
mentos mais marcantes da mi-
nha carreira”, confessou Fátima 
Teles ao VivaDouro, após ser 
uma dos artistas escolhidos para 
representar Portugal na Biennale 
Jeune Création Européenne, um 
projeto itinerante que durante 
dois anos passará por alguns dos 
melhores museus da europa, com 
uma exposição que compila tra-
balhos de  48 artistas europeus. 

A artista, que tem Mario Merz, 
Piet Mondrian e Kazimir Malevi-
tch como principais inspiradores, 
teve conhecimento do concurso, 
elaborou um dossier de candi-
datura para o MMASC e acabou 
por ser uma das selecionadas. 

“Isto significa a validação e 
valorização do meu trabalho. 

São estes momentos que nos dão 
alento para continuar”, afirmou a 
artista plástica. “É muito gratifi-
cante ver o trabalho que eu faço e 
em que acredito ser reconhecido, 
o que me dá força para continuar 
a desenvolvê-lo”, acrescentou. 

A arte fez sempre parte da 
vida de Fátima Teles, “sempre 
tive um grande interesse pelo 
mundo das artes, desde muito 
cedo que passava muito tempo 
a desenhar e quando chegou a 
altura de escolher a área de es-
tudo, pareceu-me natural ir para 
artes”, contou ao VivaDouro. 

A artista vai apresentar na 
exposição o trabalho intitulado 
“Série II, ConstruçãoIV”, que faz 
parte de um conjunto de traba-
lhos em que Fátima Teles recorre 

à pintura renascentista, à série de 
números de Fibonacci e à subse-
quente geometria desenvolvida 
pelos pintores daquele período.

“O meu trabalho tem por 
base o retângulo de ouro e pro-
cura, através de uma lógica pre-
determinada onde cada medida 
depende da que lhe deu origem, 
criar espaços visuais e estéti-
cos”, explicou a artista plástica. 

A exposição será inaugurada 
a 14 de outubro em Montrouge – 
Paris, França e termina com uma 
exposição no Museu Amadeo de 
Souza Cardoso no ano de 2017. 
Ao longo dos dois anos passará 
ainda por Maastricht (Holanda), 
Hjørring (Dinamarca), Wroclaw 
(Polónia), Cesis (Letónia), Como 
(Itália) e Figueras (Espanha).n

Artista de Penedono escolhida para representar 
Portugal em concurso internacional
Fátima Teles, natural de Penedono, é uma dos seis artistas portugueses escolhidos para representar Portugal na  Biennale Jeune Créa-
tion Européenne, um projeto internacional para jovens artistas, estando Portugal representado por Amarante, através do Museu 
Municipal Amadeo de Souza-Cardoso (MMASC).

FOTO: DR

Texto: Salomé Ferreira

24 VIVADOURO  SETEMBRO 2015

> Fátima Teles, Artista Plástica de Penedono



São João da Pesqueira

São João da Pesqueira voltou-
-se a inundar do espirito da épo-
ca pombalina e recebeu entre 4 
e 6 de setembro a 13.ª edição da 
Vindouro- Festa Pombalina, a 
organização acredita que o cer-
tame deste ano levou à vila mais 
pessoas do que no ano passado. 

“A Vindouro já é uma mar-
ca e as pessoas aproveitam esta 
altura para nos visitar”, afir-
mou José Fontão Tulha ao fa-
zer um balanço positivo desta 

edição, “parece-me que o resul-
tado final excedeu as expeta-
tivas”, acrescentou o autarca.

Com entrada livre no Museu 
do Vinho durante os três dias, 
os visitantes tiveram oportu-
nidade de ficar a conhecer as 
várias novidades que as três de-
zenas de produtores estiveram 
a apresentar naquele espaço 
inaugurado no final do ano pas-
sado. “O edifício do Museu do 
Vinho é espantoso, está muito 

bem organizado e etiquetado”, 
afirmou Daniel Ribeiro, da Li-
vração de Marco de Canaveses, 
que se encontrava a visitar pela 
primeira vez a Festa Pombalina. 

A edição deste ano da Vin-
douro ficou ainda marcada 
pela realização de lagaradas 
tradicionais, protagonizadas 
também pelos produtores.

Desta forma, os visitantes 
tiveram a oportunidade de re-
viver o passado e experienciar 
a sensação de pisar as uvas ao 
som da música tradicional. Para 
alguns foi mesmo a estreia num 
lagar, é o caso de Vanessa Sou-
sa, visitante que nunca tinha 
realizado esta atividade, “foi 
uma experiência única mes-
mo, nunca tinha feito nada do 
género, foi espetacular”, con-
fessou a jovem ao sair do lagar.

Com a utilização do Museu 
do Vinho de São João da Pes-
queira para a realização de gran-
de parte do programa, o salão de 
exposições ficou livre para uma 

nova novidade, a I Feira das Ati-
vidades Económicas, organiza-
da pela Capital Douro - Associa-
ção Industrial, Comercial e de 
Serviços de S. João da Pesqueira 
em parceria com o município.

“Esta Feira era algo que 
queríamos realizar há muito 
tempo, era uma necessidade 
que os nossos associados tam-
bém nos iam solicitando”, con-
fessou Paulo Tolda, presidente 
da direção da Capital Douro.

Tendo como objetivos prin-
cipais a divulgação dos produ-
tos dos associados e a dinami-
zação da própria associação, 
a I Feira das Atividades Eco-
nómicas foi recebida de for-
ma positiva pelos agentes eco-
nómicos da região, “ficaram 
desde logo entusiasmados até 
porque já vinham dizendo que 
havia essa necessidade, abrimos 
as inscrições e ficaram prati-
camente todas preenchidas”, 
afirmou o membro da direção. 

“Este tipo de eventos a ní-
vel local tem a vantagem de re-
ter o público, de o atrair, é um 
complemento a uma série de 
outras atividades”, acrescentou.

Após o evento, a direção da 
Capital Douro fez um balanço 
positivo da primeira edição da 
iniciativa, “penso que de uma 
maneira geral a satisfação é aci-
ma da média, superou todas as 
expetativas”, confessou Tiago 
Fernandes da Capital Douro. 

Com uma apreciação posi-
tiva da parte dos associados, a 
Capital Douro mostra vontade 
de voltar a realizar a Feira das 
Atividades Económicas para o 
próximo ano, está ainda a ser 
posta em cima da mesa a hipó-
tese de realizar a feira noutras 
alturas do ano, “vamos trabalhar 
para que no futuro consigamos 
fazer uma feira nossa, noutra 
altura, também mais vantajosa 
em termos de época para estes 
setores”, revelou Paulo Tolda.n

Vindouro leva milhares a São João da Pesqueira
José Fontão Tulha, presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, estima que a Vindouro- Festa Pombalina levou 
à vila mais de 20 000 pessoas ao longo dos três dias do certame. O programa da 13.ª edição ficou marcado por várias novida-
des, nomeadamente a realização de lagaradas tradicionais, a utilização do Museu do Vinho para acolher os vários produtores 
na prova livre de vinhos e a estreia da Feira Das Atividades Económicas, organizada pela Capital Douro em parceria com o 
município.

> Na foto: Paulo Tolda, diretor da Capital Douro, Leitão Amaro, Secretário de Estado da Administração Local e José
     Fontão Tulha, presidente da Câmara Municipal de S.João da Pesqueira

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Visitantes participaram nas Lagaradas Tradicionais no Museu do Vinho
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Moimenta da Beira

Edição deste ano da Expodemo é a mais
internacionalizada de sempre
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”. O certame, classificado como “o mais internacionalizado” das três edições já realizadas, vai contar com a participação de 
teatro espanhol, graffiti italiano, música angolana, diplomatas chineses e brasileiros. Paulo de Carvalho ocupa o lugar de cabeça de 
cartaz, num programa repleto de iniciativas ao longo dos três dias.

Três dias, três palcos e nove concertos, é 
um pequeno resumo do que pode encontrar 
ao longo dos três dias da Expodemo, realiza-
da no casco urbano de Moimenta da Beira. 

Com Paulo de Carvalho como um dos 
artistas principais, a programação deste ano 
ficará ainda marcada com outras atividades, 
entre elas um espetáculo de teatro com coreo-
grafias aéreas e uma tarde com o programa 
“Somos Portugal” da estação televisiva TVI.

O recinto da feira, que tem a maçã como 
uma das âncoras principais, bateu o recorde 
de número de expositores, ao todo são mais 
de 130. De acordo com a autarquia, “nunca 
tantos agentes económicos e institucionais se 

inscreveram para estar presentes no certame, 
o que vem confirmar e demonstrar a impor-
tância cada vez maior da Expodemo como 
montra de negócios e produtos da região”, 
pode ler-se em comunicado. 

Para além da maçã, o certame promove 
ainda outros produtos endógenos como os 
vinhos, os espumantes, os enchidos e os gra-
nitos. No espaço da feira vai também realizar-
-se uma prova de vinhos que juntará produ-
tores das regiões do Távora-Varosa, Douro e 
Dão. Desta forma, o vinho passa assim a ser 
“uma aposta forte do evento”.n
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Decorria o ano de 1995 
quando nasceu em São João da 
Pesqueira a Esprodouro, Esco-
la Profissional do Douro, com 
o objetivo de “satisfazer as ne-
cessidades locais e regionais no 
âmbito da formação em dife-
rentes áreas”, contou Eduardo 
Rocha, diretor da instituição.

“Sinto-me como pai da ins-
tituição”, confessou ao Viva-
Douro, ao recordar a altura em 
que, já com o cargo de diretor, 
ajudou a arrancar com o projeto, 
em colaboração com a autarquia 
e a Caixa de Crédito Agrícola. 

Inicialmente o projeto ar-
rancou com cursos de âmbito 
rural, de Construção Civil e de 
Animador Sociocultural, ten-

do ao longo dos tempos exis-
tido uma evolução nesta área. 

Atualmente a Esprodou-
ro leciona cursos profissionais 
Nível IV, Unidades de Forma-
ção de Curta Duração (UFCD) 
e Unidade de Inserção na Vida 
Ativa (UNIVA), em diver-
sas áreas, nomeadamente nas 
áreas da restauração, informá-
tica, eletrónica e automação.

Apesar de acreditar que a 
escola “esteja num momento 
crescente”, Eduardo Rocha, an-
seia há vários anos implementar 
o curso de Viticultura e Enolo-
gia, “até hoje o ministério não 
nos congratulou com essa nossa 
ambição”, explicou. De acordo 
com o diretor da Esprodouro, 

os entraves são essencialmente 
burocráticos, pelo facto de já 
existir outra escola a lecionar 
esta vertente na região, “pare-
ce-me que seria compatível a 
coexistência”, afirmou. “Quer 
queiramos quer não, temos uma 
centralidade que mais ninguém 
tem, seriamos o centro nevrálgi-
co de onde partiria muita von-
tade nesta área”, acrescentou.

A Esprodouro possui pro-
tocolos com empresas locais, 
regionais e até nacionais para a 
realização de estágios em todos 
os cursos. Desta forma, a Escola 
Profissional do Douro concede 
à prática e ao conhecimento em-
pírico uma elevada importância, 
“a nossa dinâmica não se esgo-

ta dentro de uma sala de aula”, 
declarou Eduardo Rocha. “Acre-
dito que por vezes as aprendiza-
gens se fazem mais fora do que 
dentro da sala de aula, temos 
que valorizar o conhecimen-
to prático”, defendeu o diretor. 

Para além da formação, a 
interação com a comunida-
de é outro dos aspetos a que é 
dada uma importância relevan-
te, “essa interação tem existi-
do de forma muito forte e por 
isso existe um plano de ativi-
dades anual que tem esse ca-
riz”, explicou Eduardo Rocha. 

Com o objetivo de interação 
com a comunidade e de consti-
tuir uma oportunidade de práti-
ca em contexto real para os alu-
nos, surgiu o restaurante “Cais 
da Ferradosa”, com a assinatura 
da Esprodouro. “É um projeto 
ambicioso, que vai mais longe 
que uma simples escola e que 
pretende ser referência para que 
as pessoas percebam que esta 
escola forma pessoas capazes e 
com responsabilidade”, afirmou. 

Eduardo Rocha pretende 
que ao longo do ano letivo os 
alunos dos cursos de restau-
ração passem periodicamente 
pelo restaurante com o objetivo 
de prática real em todas as fases 
do processo, desde a confeção, à 
parte do atendimento ao público.

De acordo com o membro da 
direção, os alunos da Esprodou-
ro têm facilidade em ingressar 
no mercado de trabalho após a 
conclusão do ciclo de estudos, 
“os alunos da Esprodouro são 
referência não só em São João 
da Pesqueira mas também a ní-
vel nacional”, contou, ao enu-
merar vários casos de sucesso 
entre os alunos diplomados. 

Eduardo Rocha sublinha 

ainda o facto de muitos alunos 
prosseguirem estudos para a 
universidade, “a imagem que as 
escolas profissionais são rotu-
ladas e menos capazes não é de 
todo verdade”, disse, “os alunos 
daqui estão em equidade com 
os restantes e prosseguem estu-
dos, havendo já uma quantida-
de significativa”, acrescentou.

Entre as várias diferenças 
entre uma escola de ensino re-
gular e outra de ensino profis-
sional, Eduardo Rocha sublinha 
o facto de as escolas regulares 
possuírem um maior núme-
ro de alunos, “nós aqui como 
somos menos conseguimos 
acompanhá-los mais facilmente, 
tratamo-nos todos pelo nome, 
somos mais próximos”, explica. 

“Conseguem-se criar laços, 
é uma grande diferença em re-
lação a outras escolas”, concluiu. 

Para o ano letivo que está 
a arrancar, Eduardo Rocha 
tem o objetivo concreto de 
“chegar a uma taixa de 95% 
em termos de sucesso acadé-
mico”, revelou ao Vivadouro.

No que diz respeito aos 20 
anos de existência da Espro-
douro na região, o diretor faz 
um balanço positivo, “ são 20 
anos positivos, com respostas 
à sociedade claras e inequívo-
cas, somos parte que interessa 
à comunidade, é um projeto 
de continuidade que contribui 
para a vertente social, econó-
mica e para o desenvolvimento 
sustentável do meio”, afirmou.

“Neste momento apesar das 
dificuldades acredito seria-
mente que estaremos a trilhar 
o caminho certo para dar a di-
mensão que esta escola necessi-
ta”, concluiu Eduardo Rocha.n

Empresas e Negócios

Esprodouro: há 20 anos a formar pessoas 
na região
A Esprodouro, Escola Profissional do Douro, situada em São João da Pesqueira, completa em outubro 20 anos de existência, 
tendo-se distinguido nestes últimos anos por ser uma escola que “pretende a diferença pela atitude e pela forma de estar quer 
com os alunos, quer com o meio”. A implementação de um curso de viticultura e enologia encontra-se ainda entre os principais 
objetivos da direção.

> Eduardo Rocha, diretor da Esprodouro
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Todos os dias são perfeitos 
para homenagear e celebrar o Vi-
nho do Porto. Se a história nos 
recorda que somos a região de-
marcada e regulamentada mais 
antiga do mundo, criada a 10 de 
setembro de 1756, o presente 
mostra-nos um reconhecimen-
to aquém e além-fronteiras que 
nos diz que estamos a percorrer 
um caminho certeiro e seguro.

Recentemente, os vinhos do 
Douro e do Porto viram as suas 
qualidades reconhecidas e a sua 
notoriedade internacional refor-
çada com vários prémios, dos 
quais se destaca a classificação da 
revista Wine Spectator em 2014. 
O caminho que está a ser feito 
pelos agentes económicos e insti-
tuições da região é um caminho 
de afirmação e de valorização 

do produto, é um caminho de 
projeção da região e de Portugal 
no mundo. No fundo, o cami-
nho da valorização do território 
através da economia do vinho.

Relembro que não há vinho 
sem território e, no caso do Dou-
ro, território sem vinho. Esta 
máxima está expressa na inscri-
ção do Alto Douro Vinhateiro 
como Património Mundial, pai-
sagem evolutiva e viva, em 2001.

Este ano, as conferências do 
Port Wine day lançam três de-
safios. Um foca-se no futuro da 
região, chegados que estamos ao 
patamar das grandes regiões do 
mundo. O outro permitir-nos-
-á refletir sobre o posicionamen-
to que queremos para os nossos 
vinhos e o segmento de luxo e 
diferenciação no mercado dos vi-

nhos, área que o Vinho do Porto 
tem trabalhado e que necessita de 
consolidação. O terceiro salienta 
o valor e a força das Denomina-
ções de Origem para a economia 
dos territórios, trazendo para 
este debate representantes das 
instituições europeias, de orga-
nizações mundiais do vinho e da 
vinha e de regiões vitivinícolas 
como Champagne e Napa Valley.

Com esta edição do Port 
Wine day cumprimos o objetivo 
de “Contagiar a Cidade” com um 
programa centrado em harmoni-
zações, através de um roteiro gas-
tronómico e jantares vínicos, ani-
mação de lojas, ações especiais nas 
caves, em museus e equipamentos 
culturais. A adesão imediata dos 
agentes demonstrou, mais uma 
vez, a capacidade mobilizadora do 

Vinho do Porto junto de públicos 
que não são naturalmente seus, 
refletindo a transversalidade do 
Vinho do Porto na economia e na 
cultura. Evidencia também que as 
sinergias criadas pelas instituições 
e pelos agentes económicos po-
dem criar laços fortes com reflexos 
nas comunidades onde intervêm.

Esperamos desta forma criar 
uma dinâmica a longo prazo que 
permita tornar o Port Wine day 
uma realidade de todos os dias.

* Adaptação da interven-
ção proferida por Manuel de 
Novaes Cabral, por ocasião da 
Sessão de Abertura da Confe-
rência Port Wine day 2015.n

Opinião

Faz agora um ano que vivi um 
final de domingo muito estranho. 
Acabava de chegar a casa com a 
família depois de um fim de se-
mana na Galiza, quando todos os 
canais de TV anunciavam uma 
comunicação do Governador do 
Banco de Portugal sobre a situa-
ção do BES. Tínhamos saído na 
sexta-feira após o colapso e sus-
pensão da negociação das ações 
do banco em bolsa e, apesar da 
tensão que se vivia, não imagi-
nava o que estava para acontecer.

Era há muitos anos cliente 
do BES. Confiava na instituição 
e na sua estrutura. Do colabora-
dor da agência ao administrador. 

Sempre fui tratado pela institui-
ção com correção, profissionalis-
mo e simpatia. Já era assim com 
os meus pais. Sou daqueles para 
quem só há um nível de con-
fiança possível numa instituição 
bancária: cem por cento. Não é 
possível outro, porque a alterna-
tiva é zero. E foi sempre assim 
que aprendi a olhar para os ban-
cos. Daí que quando questionava 
o risco da sugestão de uma apli-
cação em obrigações e me diziam 
que era diretamente associado ao 
BES, para mim esse risco era zero 
porque, pura e simplesmente, 
não acreditava em qualquer hi-
pótese de falência do banco, que 

considerava absurda. Por isso 
confiava, por exemplo, em gestão 
discricionária de carteira. Tive 
como consequência algum pre-
juízo direto por essas decisões. 

A situação mudou quando, 
em vez de risco BES, me come-
çaram a falar em risco GES. Era 
só uma letra mas fiquei preocu-
pado. O GES eram empresas, de 
um tipo de universo que não me 
motivava especialmente. O que 
significa desde logo dizer, em 
nome da verdade, que nunca me 
mentiram ou me tentaram escon-
der fosse o que fosse. Mas admi-
to que muitas pessoas honestas 
que, tal como eu, confiavam as 

suas poupanças ao banco, pos-
sam não ter tido a mesma sorte. 

Uma palavra ao Governador 
do Banco de Portugal. Que já 
provou ser uma pessoa idónea, 
séria e competente. Que faz ques-
tão de encerrar um dos proces-
sos mais complexos vividos pela 
banca. Que se tivesse tido uma 
ação prévia intempestiva e pre-
cipitada estaria provavelmente 
hoje a ser alvo de violentas críti-
cas por avultadas indemnizações 
aos responsáveis pela situação. 
Que faz, ainda, questão de re-
sistir à tentação de soluções fá-
ceis e consequências sem fim.n

Um Ano Depois

Emídio Gomes

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

É conhecido o bom resultado 
que Portugal tem mostrado no se-
tor agroalimentar. No último ano, 
em valor, foi atingido 82% de au-
tossuficiência, um resultado que 
se deve à boa execução dos fundos 
comunitários mas, essencialmen-
te, a uma nova classe empresarial 
empreendedora, com formação, 
de dimensão internacional, que 
apostou na qualidade, diferencia-
ção e em práticas de sustentabi-
lidade ambiental. Estamos longe 
dos tempos em que os empresá-
rios agrícolas não tinham forma-
ção, eram idosos e a agricultura 

era o único recurso para quem não 
tinha melhor perspetiva de vida.

O crescimento económico 
sustentado, baseado no aumento 
das exportações e substituição das 
importações, é um dos principais 
desafios para o próximo governo. 
Temos a consciência que o com-
portamento da agricultura portu-
guesa dependerá de diversos fato-
res macroeconómicos, ambientais 
- incluindo as alterações climáti-
cas - e da evolução dos mercados 
e preços, em particular da energia. 
A eficácia das ações previstas nas 
áreas definidas no PDR 2020 é de-

cisiva para se cumprir esta meta. 
Contudo, além do apoio aos in-
vestimentos produtivos e à gestão 
eficiente dos recursos naturais, é 
fundamental apostar na promo-
ção da inovação e conhecimento.

O próximo governo deve 
apostar na competitividade e in-
ternacionalização, sem esque-
cer o desenvolvimento rural e o 
combate à desertificação do in-
terior. É fundamental focalizar 
a sua intervenção na inovação, 
tecnologia e empreendedorismo, 
privilegiar a transferência de co-
nhecimento, de forma a potenciar 

a criação de valor acrescentado.
O aumento do número de es-

tudantes que ingressaram no en-
sino superior no recente concurso 
nacional de acesso, em particular 
na área agroalimentar, confirma 
as potencialidades do setor. O re-
forço de uma nova classe empresa-
rial e a focalização da intervenção 
de algumas Universidades, como 
a UTAD, são bons indicadores 
para atingir o desejável equilí-
brio agroalimentar em 2020.n

O que se espera do novo governo no sector agroalimentar?

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

Port Wine day... todos os dias são bons dias para celebrar o Vinho do Porto*

Manuel de Novaes 
Cabral
Presidente do Instituto dos 
Vinhos do Douro e do Porto, 
I.P. (IVDP)
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Sabrosa atravessa um Verão 
animador na medida em que viu 
fortemente aumentado o número 
de turistas e viajantes que visitou 
o Concelho! É o que nos dizem, 
entusiasmados e satisfeitos, os em-
presários de turismo que viram 
aumentar o seu negócio, estimu-
lando a economia local e fazendo-
-nos prosseguir na estratégia de-
finida, de estímulo à atratividade 
do Concelho e do Douro em geral.

Assim, o sucesso da “instalação 
Fernão de Magalhães” que permite 
experimentar sensações e emoções 
da Primeira Viagem de Circum-
-navegação, o Espaço Miguel Tor-
ga da autoria de Eduardo Souto de 
Moura, o Armazém de envelhe-
cimento de vinhos projetado por 
Siza Vieira, o Polo Arqueológico 
de Garganta, a Casa Aires Torres, 
a aldeia vinhateira de Provezende, 
os trilhos panorâmicos e mira-
douros ou a possibilidade de um 
passeio de barco no Douro, pro-
põem aos visitantes do Concelho 

uma interessante paleta de visitas.
A isto acresce ainda a caloro-

sa e convivial receção que sempre 
demonstram os sabrosenses e que 
é a todos os títulos fundamental 
na dinâmica que desenhámos.

Juntamente com a minha equi-
pa de trabalho, sempre tivemos 
uma visão estratégica do desenvol-
vimento local: contemplar a ver-
tente social, cultural, económica e 
ambiental do território, partilhan-
do um ideal de Concelho à imagem 
daquilo que queremos, tendo em 
conta as aspirações da coletivida-
de mas também os novos desafios 
que inexoravelmente se colocam.

Orgulhamo-nos de ter conse-
guido uma excelente estrada para 
facilitar o acesso de quem nos visi-
ta e levar longe os nossos produtos, 
a que continuaremos a conferir va-
lor de mercado, gerando riqueza. 
Sempre pugnámos pela coesão na-
cional e exigimo-la até à exaustão.

Acabamos de celebrar o Dia 
do Diploma, em conjunto com a 

Escola, que nos permitiu premiar 
muitos alunos de nível excelen-
te, que nos orgulham e demons-
tram os resultados da forte apos-
ta na educação, tão importante 
neste desiderato de valorização.

Tendo em conta a nossa histó-
ria e tradição, de coletividade com 
características e identidades úni-
cas, os nossos objetivos podem ser 
ambiciosos: é desta forma que esti-
vemos na Génese da Rede Mundial 
das Cidades de Magalhães! E por-
tanto referencia internacional, por 
ser terra de Fernão de Magalhães.

Com o olhar pousado sobre o 
extraordinário património do sé-
culo XXI, que distingue o nosso 
Concelho pela sua coabitação har-
moniosa com a profusão de belíssi-
mos solares de há 400 anos, conse-
guimos distinguir uma capacidade 
única de ancorar o desenvolvimen-
to na modernidade e na inovação.

A profusão de atividades e a 
vontade que une os granitos do 
norte da região aos vinhedos do 

Alto Douro Vinhateiro, fazem 
de Sabrosa um território para to-
dos e do qual cada um se pode 
orgulhar. Miguel Torga, também 
ele nascido no concelho, escre-
via: “…descer de Sabrosa para 
o Pinhão, estacar em S. Cristó-
vão, e abrir a boca de espanto.”

E, de novo em Setembro, todos 
os caminhos vêm dar a Sabrosa: é 
aqui, caro leitor do jornal VIVA-
DOURO, que esperamos a sua 
visita em mais uma edição das 
Lagaradas Tradicionais de Celei-
rós do Douro, no último fim-de-
-semana e cheias de animação.n

Sabrosa

José Manuel

Presidente da Câmara 
de Sabrosa

Vozes dos Municípios / Opinião 

Com aproximadamente 
100.000 habitantes a cidade de 
nome Douro Sul, vai ganhando 
forma. Com um território que 
vai desde a margem do Douro 
até às serras das Beiras, esta ci-
dade tem características únicas. 

Uma cidade que abraçou ci-
dades e vilas cheias de história e 
de futuro. Nasceu da vontade his-
tórica dos seus líderes, que visio-
naram um caminho mais risonho 
para os seus concidadãos, unindo-
-se para construir oportunidades. 
Por sua vez, os cidadãos e as ins-
tituições, deram as mãos e avan-
çaram para um aproveitamento 
de sinergias nunca antes visto. 

 A cidade do Douro Sul, foi a 
escala que concluíram ser impres-
cindível para manter vivas as suas 
terras, assoladas pela catástrofe de-
mográfica, que as estava a esmagar. 

Fomos ao futuro e deparamo-
-nos com extraordinários exem-
plos de boa organização territorial. 

Um primeiro exemplo: 1- Esta 
cidade é servida por uma estrutu-

ra organizativa inovadora na área 
da saúde, constituindo-se numa 
Dinâmica Integrada em Saúde. 

Muito resumidamente, pode-
mos salientar que esta Dinâmica 
em saúde integra, em sintonia per-
feita, aproveitando todos os recur-
sos, um Hospital com programa 
funcional suficientemente largo 
para uma resposta satisfatória aos 
cidadãos do Douro Sul; Um Agru-
pamento de cuidados de saúde 
primários, com recursos humanos 
suficientes; Muitas Instituições de 
solidariedade social e todos os Mu-
nicípios com atividades em saúde. 

Entretanto, o Hospital levou 
ao domicílio o internamento 
hospitalar. Nesta Estratégia, na 
cidade do Douro Sul, só tive-
ram em conta o bem-estar dos 
cidadãos, colocando-os no cen-
tro de todas as preocupações. 

Convido-o a ir ao futuro fazer 
uma visita a esta "cidade" Dou-
ro Sul e ajudar a construir o pre-
sente com maior proximidade. 

Felizmente já há muita realida-

de nesta visão algo ficcionada de 
uma " cidade" à escala do Douro Sul. 

O destino colocou nas lideran-
ças concelhias, neste território, au-
tarcas de excelência e muito parti-
cularmente Presidentes de Camara 
com visão e capacidade de diálogo. 

Acredito que o caso da saúde 
será paradigmático, mas há já vá-
rias iniciativas que não podem dei-
xar de ser realçadas. O caso da Baga 
do Sabugueiro e da Infraestrutura 
que serve para a preparar para ex-
portação. A Regiefrutas, encontra-
da com grandes problemas de sus-

tentabilidade financeira, está a ser 
um excelente exemplo de que uma 
boa liderança autárquica, com a 
conjugação de sinergias de vários 
concelhos, as coisas acontecem e 
promovem-se novas oportunida-
des para a agricultura do Douro 
Sul. O cluster do espumante, o da 
maçã, da castanha, da vinha e do 
vinho, o dos monumentos históri-
cos, da cultura, estes e outros que 
todos facilmente identificamos, 

servem para ilustrar tanto 
em comum neste território. Há 
muita vida neste Douro Sul.n

A cidade que se impõe Douro Sul

Domingos 
Nascimento
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Preparação:

Limpe os camarões e tempere com o 
sal, o sumo de limão, o alho e a pimen-
ta . Reserve.
   Numa panela, aqueça o azeite e alou-
re a cebola. Acrescente o arroz e mexa 
bem sem deixar queimar. Adicione o 
vinho branco e mexa até se evaporar.
   Misture o açafrão e junte aos pou-
cos o caldo de legumes. Controle o 
ponto do arroz e, um pouco antes de 
ficar pronto, acrescente os camarões. 
Desligue o fogo quando os camarões 
estiverem cozidos e o arroz ficar cre-
moso. Acrescente a manteiga, o queijo 
parmesão ralado e salsa picada. Envol-
va delicadamente e sirva bem quente.

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

RISOTO DE CAMARÃO

LELO e ZEZINHA

Lazer

ESCOLA -
AULAS -

INTERVALO -
CANETA-
LIVROS -

ESTUDAR -
PROFESSOR -

Sopa de letras do VivaDouro

Um dia, estava com tanta 
fome que comi o meu 
papagaio - contou o 
explorador ao amigo.

 E a que é sabia?

Peru, ganso selvagem, 
tordo... aquele papagaio 
era capaz de imitar tudo. 

Ingredientes:

200 g de camarão
Sal a gosto
Sumo de 1/2 limão
1 dente de alho picado
Pimenta rosa a gosto
2 colheres (sopa) de azeite
1 cebola picada
150 g de arroz arbóreo
1/2 chávena (chá) de vinho branco
1 colher (chá) de açafrão
2 chávena (chá) de caldo de legumes
100 gr manteiga
1/2 chávena (chá) de queijo parme-
são ralado

Anedota:
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Passatempo VivaDouro

Tarouca é uma cidade portuguesa no Distrito de Viseu, que faz parte da região Douro. A nove dezembro de 2004 foi elevada a 
cidade com 100,08 km² de área e 8 048 habitantes, subdividindo-se em sete freguesias. O município é limitado a nordeste pelo 
município de Armamar, a leste por Moimenta da Beira, a sul por Castro Daire e a oeste por Lamego. Alguns dos seus pontos em-
blemáticos são o Mosteiro de São João de Tarouca, a Torre de Ucanha e a Igreja de São Pedro de Tarouca, passagens obrigatórias 
pelos turistas que visitam o município.

> Igreja de São Pedro de Tarouca

O vencedor do Passatempo VivaDouro do mês de 
setembro foi Tiago Fernandes.
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.

> Mosteiro de São João de Tarouca > Jardim de Tarouca

Venha visitar... 
Tarouca

> Estátua em frente ao quartel dos bombeiros> Estátua em homenagem aos emigrantes
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