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Editorial

É uma honra para o Vivadouro 
e para os seus promotores, em tão 
pouco tempo poder contar com a 
colaboração efetiva, presente e de 
enorme qualidade de tantas figuras 
notáveis da região duriense. 

A UTAD é talvez uma das insti-
tuições mais influente na região du-
riense; não só pelos estudantes que 
forma mas pela tipologia de cursos 
e formação que dispõe e pela sua 
localização e sistema de funciona-
mento. 

Num tempo em que tanta gente 
fala e ninguém ouve, num tempo 
em que se pensa em vez de se fazer, 
num tempo em que toda a gente 
consegue arranjar desculpas para 
tudo, podermos apresentar a opi-
nião de uma das mais pragmáticas, 
inovadoras e influentes personali-
dades da região é um especial reco-

nhecimento para o nosso projeto e 
que só nos engrandece. A entrevista 
com Vossa Magnificência, o Reitor 
da UTAD Professor Doutor Antó-
nio Fontainhas Fernandes é uma 
oportunidade única que damos aos 
nossos leitores para constatarem 
em primeira mão o que pensa uma 
das pessoas que, na região, mais 
tem sabido exercer um poder dis-
creto e eficaz. 

E é disto que a região precisa. 
Instituições criativas, inovadoras, 
que perseguem os seus objetivos 
mas que também sabem quando 
ter cuidado e adotar uma gestão 
prevenida e até cautelosa. Com as 
entrevistas aos presidentes de duas 
das cooperativas que mais reconhe-
cimento nacional têm obtido, pro-
curamos mostrar um outro lado da 
atividade que é realizada na região.

E nada como complementar a 
educação, o empreendedorismo e 
as ações sociais com a apresentação 
de mais uma entrevista de fundo a 
um Presidente de Câmara Munici-
pal, desta vez ao José Maria Costa 
de Murça. Também os responsáveis 
políticos estão a preparar-se e ás 
suas equipas para desenvolverem 
mais e melhor a sua terra e assim 
a região e bem sabem que o José 
Maria Costa é um  dos exemplos a 
seguir pois a equipa que soube de-
senvolver muito tem trazido de de-
senvolvimento para a região!

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

Vila Real

Município de Vila 
Real realizou um Cir-
cuito de Manutenção 
no Parque Cougo.

NEGATIVO

Região

A24 apresenta-
-se com pouca 
iluminação nas 
entradas e saídas 
da autoestrada.

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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Paulo Cunha e Silva

Luís Braga da Cruz

No dia 11 de Novembro, logo pela manhã, o mundo da cultura na-
cional foi surpreendido com uma notícia devastadora. Morrera subi-
tamente, durante a noite, o vereador da Cultura da Câmara Municipal 
do Porto - o Dr. Paulo Cunha e Silva. Para mim, o embate de tal notícia 
não poderia ter sido mais brutal, dado ter estado com ele algumas ho-
ras antes na Fundação de Serralves, a presidir à sessão de abertura de 
um ciclo de cinema sobre a obra integral de Manoel de Oliveira. Este 
ciclo começava, como não podia deixar de ser, pela primeira obra do 
mestre, de 1931 - “Douro Faina Fluvial”. 

A versão mostrada era uma cópia, de 1994, encontrada na Cine-
mateca Nacional Francesa. Para dar um toque mais contemporâneo, 
foi-lhe associada uma banda sonora com música de outro mestre da 
Cultura Portuguesa - Emanuel Nunes - propositadamente composta 
para animar este talentoso testemunho sobre uns dos aspectos mais 
simbólicos da vida social e económica da cidade do Porto, a sua rela-
ção com a actividade fluvial do Rio Douro.Comentámos os dois estes 
aspectos numa sessão em que se relevava a Cultura e se pretendia evo-
car uma das suas figuras mais importantes do século XX, tão ligado 
ao Porto e à região do Douro, no aniversário do seu desaparecimento. 
O Dr. Paulo Cunha e Silva, na intervenção que fez disse, de uma for-
ma premonitória, que a melhor forma de homenagear uma pessoa é 
sempre revelar a sua obra.É o que me motiva na crónica de hoje depois 
desta tremenda perda. Referir que a obra deixada por Paulo Cunha e 
Silva está longe de ter tido apenas impacto na cidade do Porto.Tratava-
-se de alguém de inteligência invulgar, uma curiosidade ilimitada por 
compreender os processos de mudança e uma enorme vontade de es-
tabelecer a relação entre o conhecimento em geral e as novas ideias. 
Sempre com prodigiosa capacidade criativa e uma grande vontade de 
transmitir o que a sua mente irrequieta concebia. Entre os atributos 
que eu mais apreciava nele, destaco a sua capacidade para saber sedu-
zir e mobilizar os outros para os seus projectos, fazendo-o com alegria 
e vontade.  Era um homem de Cultura no sentido clássico do termo. 
Valho-me da definição que o Padre Manuel Antunes referia nos seus 
textos: “A Cultura é a acção que o homem realiza quer sobre o seu meio 
quer sobre si mesmo, visando uma transformação para melhor”. Pau-
lo Cunha e Silva foi exactamente assim. Compreendeu perfeitamente 
como no domínio das políticas públicas a Cultura pode ser um factor 
de transformação social. Retenhamos o seu exemplo.■

Engenheiro Civil
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O Centro de Marcha e Corrida “Terras do Demo” abre dia 
22 de novembro, em Moimenta da Beira. A cerimónia de aber-
tura, pelo presidente da autarquia, José Eduardo Ferreira, está 
marcada para as 9h30, no pavilhão municipal da vila, e é aberta 
ao público em geral. Trata-se de um projeto municipal dirigido 
a todos os caminhantes e corredores do concelho, com apoio e 
acompanhamento especializado. Este centro é uma iniciativa 
conjunta da Federação Portuguesa de Atletismo e do Instituto 
Português do Desporto e Juventude.

No dia 21 de Novembro, pelas 21h00, no auditório do CITICA de Carrazeda de Ansiães vai 
ser levada à cena a peça de teatro “A Sopa Juliana” da autoria de Ascensão Barbosa e Abreu e 
Sousa, apresentada pelo Grupo OFITEFA – Oficina de Teatro de Favaios. 

Esta iniciativa está integrada no Festival Regional de Teatro promovido pela INATEL e conta 
com a colaboração da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.

Município de Moimenta da Beira abre 
Centro de Marcha e Corrida

Capturado Lúcio-Perca com 11.800 gramas no concelho de 
S. João da Pesqueira

I Convenção Vila Real Fitness realiza-se este fim-de-semana

Feira das Colheitas em Tarouca

Peça de Teatro “A Sopa Juliana” em cena no CITICA em 
Carrazeda

Ricardo Azevedo realizou concerto em Foz Côa

Realizou-se a 8 de novembro, a grande final da 
3ª edição do festival Inatel, que decorreu na Casa 
do Artista - Teatro Armando Cortez. O Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Barqueiros (em re-
presentação do distrito de Vila real) que, no passa-
do dia 24 de outubro, foi apurado a nível distrital 
para a grande final, acabou por conquistar o tercei-
ro lugar, neste festival disputado a nível nacional.

Rancho da Casa do Povo de Barqueiros conquistou o 3.º 
lugar na grande final do Festival Inatel

Certame “Sopas e Merendas” realizou-se em Freixo de 
Espada à Cinta

O Município de Vila Real vai realizar, nos dias 21 e 22 de novembro, no Pavilhão dos Des-
portos, a I Convenção Vila Real Fitness, Desporto e Bem-estar. Um evento desportivo onde 
marcarão presença nomes conhecidos do desporto em geral e do fitness em particular, modali-
dade desportiva que estará em destaque, através das suas diferentes áreas.

Agrupamento de Escolas José Leite Vasconcelos hasteou 
bandeira verde Eco Escolas

Pelo quinto ano consecutivo, o Agrupamento 
de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, em Tarouca, 
foi distinguido com o galardão e bandeira verde 
Eco Escolas, que foi hasteada no passado dia 6 de 
novembro. “Esta distinção representa uma respon-
sabilidade acrescida para que se prossiga o traba-
lho meritório desenvolvido até aqui”, afirmou Val-
demar Pereira, presidente da Câmara Municipal.

Foi capturado no concelho de S. João da Pesqueira, um Lúcio - Perca com 11 Quilos e 800 
gramas. O pescador Jorge Correia capturou um espécime com 92 cm de comprimento e 29 cm 
de largura, que de acordo com a autarquia será “certamente um dos maiores já capturados no 
concelho de S. João da Pesqueira”.

Freixo de Espada à Cinta recebeu mais uma edição do certame “Sopas e Merendas”. A inicia-
tiva durou três dias e contou com vários visitantes. Entre as várias atividades do programa desta-
cam-se a Montaria do Javali, uma noite de Fados e o Passeio de TT, organizado pelo Clube Roda 
Livre, com o apoio do município. O certame terminou com uma prova de vinhos e degustação de 
sopas do caldeiro e da caldeira. O certame “Sopas e Merendas” tem vindo a ser realizado todos os 
anos, tendo como grande objetivo divulgar a gastronomia local.

O Centro Escolar de Tarouca foi palco de mais uma edição da feira das colheitas, que se reali-
zou no dia 27  de outubro. As mesas com produtos hortícolas foram o centro das atenções, assim 
como “as crianças que, tiveram a oportunidade de contactar de perto com uma vasta diversidade 
de produtos caseiros”, salientou a Câmara Municipal.

Sernancelhe organiza Expo-Protec
Os Bombeiros Voluntários de Sernancelhe e o Município de Sernancelhe organizam,entre 20 e 

22 de novembro, a Expo-Protec, Feira de Atividades, Segurança e Proteção Civil. A abertura oficial 
é no dia 20 e, durante três dias, o Expo Salão será uma montra das novidades do setor. O certame 
contará também com diversas ações práticas, como o “masstraining” de suporte básico de vida, na 
Escola Profissional de Sernancelhe, bem como reuniões da Federação de Bombeiros do Distrito 
de Viseu e dos Gabinetes Técnicos Florestais de 24 concelhos.

Autarquia de Vila Real dinamiza concurso de presépios

O município de Vila Real leva mais uma vez a cabo, através do Museu de Arqueologia e Nu-
mismática de Vila Real, um concurso de presépios destinado a crianças do Ensino Pré-escolar e 
do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico. O objetivo do concurso é relançar o hábito da construção do 
presépio, utilizando materiais originais, reciclados ou reutilizados, devendo representar-se no mí-
nimo três figuras obrigatórias – o Menino Jesus, a Virgem Maria e São José – não havendo limite 
máximo para o número de figuras. O prazo limite para apresentação dos presépios a concurso é 
18 de Dezembro de 2015, sendo divulgados os vencedores na última semana de 2015.

No passado dia 31 de outubro, o Município de Foz Côa recebeu no auditório municipal, o 
músico nacional, Ricardo Azevedo. O artista  fez este ano 15 anos de carreira e neste concerto de 
celebração não faltaram temas como “Daisy”, “My Explanation”, “Pequeno T2”, “Entre o Sol e a 
Lua” e muitos outros.
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No âmbito das comemorações do Centenário da Grande Guer-
ra (1914-1918) teve lugar na Biblioteca municipal de Torre de 
Moncorvo, no passado dia 7 de novembro, uma conferência sobre 
a I Guerra Mundial. O arquiteto do Município de Torre de Mon-
corvo, Telmo Seromenho, apresentou o projeto do memorial aos 
Combatentes da Grande Guerra que está a desenvolver, onde es-
tarão em destaque os nomes de todos os combatentes do concelho 
que morreram durante a Guerra.

O Conselho Municipal de Educação do Peso da Régua reuniu-se a 23 de outubro. Nesta 
reunião, o Conselho Municipal de Educação analisou” positivamente” os resultados escolares do 
ano letivo 2014-2015, identificando estratégias para resolução dos pontos fracos dessa avaliação.

A Câmara Municipal de Torre de Moncor-
vo com o apoio da Associação de Bem-Fazer 
do Larinho, organizou no passado dia 8 de 
novembro um passeio denominado 2ª Mara-
tona BTT Terra do Ferro. No total participa-
ram nesta iniciativa perto de 100 ciclistas não 
só do concelho mas também do distrito e de 
Salamanca, Espanha. Os participantes tiveram 
à escolha dois percursos. Um mais longo de 55 
Km e a minimaratona de 35 km.

Torre de Moncorvo assinala centenário da 
Grande Guerra

Conselho Municipal de Educação do Peso da Régua em 
plenário

Homenagem ao Major General Jaime Neves

Alijó promove Património arqueológico através de visitas 
guiadas

Torre de Moncorvo recebeu a 2.ª Maratona BTT Terra do 
Ferro

“Memórias de um olhar” em exposição no MIDU

Espaço do Cidadão em Sabrosa

Santa Marta recebeu a visita do 
presidente da Câmara Distrital de 
Lembá
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No dia 3 de novembro, cerca de 45 alunos do 7.º ano de escolaridade oriundos do Agrupamen-
to de Escolas do Morgado de Mateus, Vila Real, deslocaram-se em visita a dois locais arqueológicos 
do concelho de Alijó. A visita guiada decorreu da parte da tarde e iniciou-se no Monumento Me-
galítico da Anta da Fonte Coberta, na freguesia de Vila Chã.

Na passagem dos quarenta anos do 25 de Novembro, a União de Freguesias de S.Martinho 
de Anta e Paradela de Guiães, pertencentes ao concelho de Sabrosa, irão realizar uma cerimónia 
de homenagem ao conterrâneo, Major General Jaime Neves, militar que desempenhou um papel 
decisivo nas operações que levaram ao fim do Processo Revolucionário em Curso, em 1975.

Santa Marta de Penaguião recebeu, em outubro, a visita de 
André Varela Ramos, presidente do município de Lembá (São 
Tomé e Príncipe). Para além da abordagem de assuntos relativos 
à geminação e do envio de bens “solidários” foi igualmente en-
tregue o valor monetário angariado aquando do fim-de-semana 
solidário por Lembá (janeiro 2014).

Armamar assinala dia da Maçã

O Dia Mundial da Maçã, festejado em outubro assinalou-se em Armamar, Capital daMaçã de 
Montanha, com um conjunto de atividades promovidas pela Câmara Municipal. Um dos pontos 
fortes do programa aconteceu no Jardim de Infância de Armamar. As crianças reuniram-se no 
recreio onde, na companhia dos professores e auxiliares desenharam uma maçã humana.

O Museu do Imaginário Duriense (MIDU) recebe, de 12 de novembro a 3 de janeiro, a ex-
posição de fotografia “Memórias de um olhar”, de Noel Magalhães. Ao longo da vida, Noel Ma-
galhães, fotógrafo amador, captou o pulsar da região. Centenas de fotografias contam a história 
do território duriense. A exposição é maioritariamente formada por negativos produzidos nas 
décadas de 1950 e 1960 e abarca registos fotográficos diversos que vão da paisagem ao retrato, 
dos recantos locais e regionais às viagens pelo país. A mostra apresenta ainda um conjunto de 
fotografias de paisagem, mais recentes, selecionadas por Noel Magalhães.

Décima primeira edição do torneio de futsal “Cidade de 
Lamego”

De 15 a 23 de dezembro, o centro Multiusos de Lamego acolhe o 11.º torneio de futsal da ci-
dade, competição que conta com três escalões distintos – escolinhas (7-10 anos), infantis (11-12) 
e iniciados (13-14).

No âmbito do protocolo estabelecido recentemente entre a Câmara Municipal de Sabrosa e 
a Agência de Modernização Administrativa, funciona desde outubro no edifício dos Paços do 
Concelho, o Espaço do Cidadão. “Os munícipes serão atendidos por pessoas qualificadas e com 
formação adequada, que ajudam o público a beneficiar dos serviços disponibilizados, evitando 
aos utentes deslocações a que antes eram sujeitos e os custos consequentes inerentes”, garantiu a 
Câmara Municipal.
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A Câmara Municipal de Murça está a levar a cabo, um con-
junto de arranjos paisagísticos em diversos jardins públicos da 
Vila de Murça. Neste sentido já foram executados diversos tra-
balhos pela equipa de jardins do município, de forma a valorizar 
e dar uma nova imagem a estes espaços de lazer de Murça.

Intervenções em diversos jardins da 
Vila de Murça

Concluída intervenção no complexo desportivo Dr. Rui 
Machado

Foi concluída em outubro a intervenção levada a cabo no 
complexo desportivo Dr. Rui Machado, em Fontelas, a qual per-
mitiu modernizar o equipamento. A obra, levada a cabo pelo mu-
nicípio do Peso da Régua, representou um investimento de cerca 
de 460 mil euros, comparticipado por fundos comunitários em 
85%.

A Câmara Municipal de Armamar anunciou que estão abertas as inscrições para dois cur-
sos de Educação e Formação de Adultos (EFA) em Armamar. As formações arrancam em no-
vembro e destinam-se a desempregados, inscritos ou não no Centro de Emprego, com pelo 
menos o 4.º ano de escolaridade e até ao 9.º ano incompleto. Os cursos de Agente em Geriatria 
e Operador Florestal dão equivalência ao 6.º ano e ao 9.º ano de escolaridade, respetivamente e 
conferem dupla certificação, escolar e profissional.

Educação e Formação de Adultos têm início em novembro

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR



Em que contexto surgiu a 
Cooperativa Agrícola de S. João 
da Pesqueira?

Surgiu da necessidade de os 
agricultores terem um lugar onde 
transformar as uvas, para não es-
tarem dependentes de terceiros. 

Quais são os vossos princi-
pais objetivos?

São transformar e tentar ven-
der com melhor preço o produto e 
manter os pagamentos em dia aos 
agricultores, isso é fundamental.

Quais são as principais van-
tagens encontradas por os agri-
cultores ao trabalharem com 
cooperativas?

Se os agricultores transfor-
massem independentemente fa-

ziam concorrência uns aos outros. 
Quando se criaram as cooperati-
vas foi para não ficarem depen-
dentes do comércio, este foi o prin-
cipal objetivo das cooperativas. 

Tem havido uma evolução 
no número de sócios ao longo 
dos anos?

No que diz respeito à Adega 
Cooperativa da Pesqueira nós te-
mos tido equilíbrio numa coisa 
que é fundamental, os pagamen-
tos. Por isso é que não houve gran-
des desequilíbrios. Não temos 
felizmente oscilações de saída de 
agricultores, o que temos é algum 
condicionamento na entrada de 
viticultores. Quem vem tem fica-
do e há alguns que querem entrar. 
Mantemos aqui algum equilíbrio. 

Que tipos de vinho produ-
zem mais?

Em termos de produção aqui 
fazemos metade Porto, cerca de 
55% e o resto é vinho DOC Dou-
ro tinto, não temos branco. As 
uvas brancas representam apenas 
cerca de 2% da produção, porque 
as pessoas apostaram muito nos 
tintos devido ao Vinho do Porto. 
O Vinho do Porto vendemos todo 
aos exportadores, o Vinho de 
Mesa vendemos algum no mer-
cado e a granel, não temos mer-
cado suficiente para tanto vinho e 
isso obriga-nos a vender a granel. 

No que diz respeito à produ-

ção dos últimos três anos, qual 
foi a quantidade de produtos 
produzida? E o valor?

Nós aqui andamos sempre 
na ordem de produção de três 
milhões de quilos por ano, essa é 
geralmente a média. Em termos 
de volume de vendas já rondou 
para cima dos cinco milhões de 
euros mas neste momento isso 
já não acontece porque os pre-
ços também caíram. Atualmen-
te as vendas situam-se à volta 
dos quatro milhões de euros. 

Sentiram o efeito da crise 
nestes últimos anos? Houve 
uma quebra nas vendas?

Claro que sim. Há muita 
concorrência, sobretudo o vinho 

espanhol. Há alguns operadores 
portugueses que preferem usar o 
vinho de lá porque ganham mais 
dinheiro, as produções na Espa-
nha têm um custo muito mais 
baixo, é tudo mecanizado. As 
cooperativas fazem um esforço 
enorme para se manter, porque 
se fechassem as portas o agri-
cultor desistia de ser agricultor. 

Há algum motivo para ainda 
não terem apostado na exporta-
ção?

É um processo que fica caro e 
demora tempo. Já tentámos isso 
em coisas pequenas, mas não 
temos dimensão suficiente para 
exportar. Não temos volume de 
produto, penso que as cooperati-

vas se deviam juntar num bloco 
só para terem capacidade de ven-
da. Eu acredito que o futuro dos 
viticultores está no associativismo. 

Qual é a maior dificuldade 
que a cooperativa sente neste 
momento?

Para já não temos grandes 
constrangimentos. O que gos-
távamos realmente era que os 
vinhos fossem mais valorizados 
para pagarmos melhor aos agri-
cultores. Mas isso não depende 
só de nós, nem do mercado, até 
porque quem dita as regras não 
é quem consome mas sim quem 
está no meio. Quem dita os preços 
não é quem produz é quem vende.  

O que é que espera em rela-
ção ao futuro da cooperativa?

Espero um futuro muito bom 
(risos). Temos que ser positivos. 
Pretendemos apostar mais nos 
jovens, os mais novos têm outra 
maneira de estar, estão melhor 
preparados e têm o futuro à fren-
te. Como estão melhor prepara-
dos têm todas as condições para 
melhorar ainda mais, aqui pode 
estar o futuro deles se quiserem 
e trabalharem por isso. Portanto 
eu acredito nas novas gerações 
que podem potenciar isto, não 
tenho dúvidas disso. Eu acre-
dito no futuro da cooperativa.■
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Futuro das cooperativas passa pelo ass

Data de formação: 
1958

Número de sócios inicial: 
100 

Número de sócios atual: 
400

Capital Social inicial: 
25 000

Capital Social atual: 
1.965 000 euros

Dados da cooperativa

> António Camilo, presidente da Cooperativa Agrícola de S.João da PesqueiraTexto e Fotos: Salomé Ferreira

O VivaDouro esteve à 
conversa com António 
Camilo, presidente da 
Cooperativa Agrícola de 
S. João da Pesqueira   e 
com o presidente João 
Ferreira, presidente da 
cooperativa de Penela da 
Beira. Na opinião dos di-
rigentes o futuro das coo-
perativas passa por mais 
associativismo entre si.



Em que contexto surgiu a 
cooperativa de Penela da Beira?

A história tem a ver com a 
tradição de produção de casta-
nha nesta zona de Penedono. 
Também teve como motivação 
mais próxima os anos anteriores a 
1997, altura em que os mercados 
paralelos prejudicaram os produ-
tores. Isto não podia continuar, 
então juntou-se um grupo de pes-
soas interessadas em mudar esta 
lacuna no escoamento do pro-
duto e fundou-se a cooperativa.

Quais são os principais obje-
tivos da cooperativa?

O objetivo de facto é pro-
mover a castanha, trazer mais 
rendimento para os produtores, 
defendendo-os dos mercados 
paralelos que só têm prejudica-
do o produto e que estiveram na 
base da formação da cooperativa. 

Quais são as principais van-
tagens que o produtor encontra 
ao trazer a castanha para a coo-
perativa?

As vantagens são muitas e 
neste momento são muito alar-
gadas, porque além de coopera-
tiva somos também Organização 
de Produtores reconhecida, com 
todas as exigências que isso re-
presenta. Temos uma informação 
permanente com os produtores, 
prestamos apoio técnico desde 
o lançamento de projetos de ex-
ploração de soutos, até à evolução 
da maturação do produto. Desde 

logo o sócio produtor que está 
aqui na Associação de Produtores 
tem apoios majorados a nível dos 
auxílios à produção agrícola, por-
tanto temos aqui muitas valências 
que prestamos aos sócios que eles 
teriam que se deslocar muito lon-
ge para encontrar. Para além disto  
sublinho ainda a defesa perante o 
mercado que neste momento é a 
mais importante, conseguimos ter 
uma certa regulação do mercado 
porque já temos o nosso produto 
reconhecido até no estrangeiro.

No que diz respeito à produ-
ção dos últimos três anos, qual 
foi a quantidade de produto 
produzida?

O nosso maior ano de produ-
ção irá ser este, tendo em conta os 
últimos cinco anos. O ano passa-
do foi um ano de pouca produção, 
até porque tivemos um problema 
muito grande, que foi o ataque do 
mercado paralelo. Há três anos 
para cá o preço da castanha dis-
parou e não foi derivado a moti-
vos internos, foi na Itália, onde a 
praga da Vespa dos Castanheiros 
teve um enorme impacto. Como 
não tinham matéria vieram pro-
curar castanha a toda a Europa. 
Posso dizer que no ano passado 
nos desviaram 50% da produção. 
Este ano os produtores deixaram 
de poder escoar para aqueles 
mercados paralelos, desta forma 
está a fluir muito a castanha, neste 
momento já temos mais de meta-
de da produção do ano passado 

e ainda não acabou a campanha. 

Quantas toneladas têm até 
ao momento?

Estamos a apontar para 
700 toneladas. No ano pas-
sado tivemos cerca de 300. 

Em quanto é que isso se tra-
duz em termos monetários?

Em termos de valor de fa-
turação atingimos cerca de 800 
mil euros com 300 toneladas. 
Este ano vamos ter um volume 
de produção muito maior, em 
termos proporcionais vamos 
ter um volume de vendas tam-
bém superior. Mas ainda não 
temos uma perspetiva definida. 

Quais são as principais fra-
gilidades do setor em Portugal 
neste momento?

Neste momento priorizo a 
resolução do problema do mer-
cado paralelo. Depois há as 
pragas. Temos aí uma que não 
teve impacto este ano, que é a 
Vespa das galhas do castanhei-
ro. Conseguimos ter uma ação 
concertada com a delegação re-
gional, com os ministérios, com 
as autarquias da região, fizemos 
reuniões e debates nas câmaras, 
conseguimos mesmo identificar 
e travar alguns focos. Esperemos 
que o impacto não seja como em 
Itália, porque foi uma tragédia.

 
Quais são as principais difi-

culdades que a cooperativa tem 
neste momento?

Este ano as dificuldades resul-
tam de um aumento de produção 
que não estávamos à espera, mas 
até é uma dificuldade boa. Em 

termos concretos posso dizer que 
é a falta de gente aqui na região 
de forma a assumir  cargos de 
gestão dentro da cooperativa. Ne-
cessitávamos de mais gente, essa 
é a grande dificuldade. Depois 
há ainda outro problema, que 
já estávamos a contar com ele, o 
espírito individualista das nossas 
gentes. Queremos também in-
verter isso, mas por vezes é difícil. 

O que é que espera para o fu-
turo da cooperativa?

Perspetivo um bom futuro. 
Estamos a trabalhar com um pro-
duto de excelência e queremos 
torná-lo ainda melhor. Trabalhan-
do na qualidade e na excelência 
o futuro está assegurado. Todos 
os produtores para terem futu-
ro vão ter de estar interligados.■
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Futuro das cooperativas passa pelo ass

Data de formação: 
5 de outubro 1997

Número de sócios inicial: 
140 

Número de sócios atual: 
cerca de 450

Capital Social inicial: 
5 000 euros

Capital Social atual: 
125 000 euros

Dados da cooperativa

> João Ferreira, presidente da Cooperativa Agrícola de Penela da Beira

ociativismo e interligação entre si
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“Esta vitória foi muito impor-
tante porque sempre foi um sonho 
ir a um campeonato do mundo 
cá em Portugal, queria mesmo 

levar as cores da bandeira como 
coletivo da seleção ao topo do pó-
dio”, revelou António Martinho. 

“Tudo começou quando ti-

nha quatro anos e pescava com 
o meu pai que já praticava a mo-
dalidade”, contou o jovem, ao 
recordar a altura em que iniciou 
a prática de Pesca Desportiva. 

“Era um desporto diferente 
dos que eram habitualmente pra-
ticados pelos meus colegas e fui 
ganhando este gosto pela pesca 
desportiva, com o tempo fui en-
trando nas competições e crescen-
do”, afirmou o jovem Bicampeão 
Nacional de Pesca Desportiva.

António Martinho entrou no 
mundo das competições quan-
do tinha 10 anos, tendo desde 
essa altura vencido dois campeo-
natos e conquistado o lugar de 
vice-campeão nacional em 2012. 

O jovem vila-realense vai inte-
grar a seleção nacional no próxi-
mo Campeonato do Mundo, que 
decorre em 2016 nas pistas de 
Coruche e de Santa Justa. 
Tendo já participado em 
outros campeonatos do 
mundo, nomeadamente 
em França e na Sérvia.

No futuro, António 
Martinho revela que 
em Portugal “é difícil 
fazer carreira na mo-
dalidade”, mas pre-
tende continuar com 
a Pesca Desportiva 
nos tempos livres ■

Jovem de Vila Real é Bicampeão nacional de Pesca Desportiva
António Martinho, aluno da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, revalidou o título de Campeão Nacional de Esperanças 
(sub-23) de Pesca Desportiva, em provas realizadas em outubro, no rio Sorraia, em Coruche. O jovem natural de Vila Real vai ainda 
integrar a seleção nacional no próximo Campeonato do Mundo, que decorre em Portugal no próximo ano.

> António Martinho, Bicampeão de Pesca Desportiva (sub-23)

Texto: Salomé Ferreira

Este evento teve como objetivo 
principal a “partilha de experiên-
cias, casos de sucesso, limitações e 
estrangulamentos, que nos permi-
tam estabelecer daqui para a frente 
um guião com outras associações 

para podermos ter sucesso na 
dinamização dos nossos territó-
rios”, explicou ao VivaDouro Luís 
Marques, presidente da AETUR.

Outro dos objetivos deste en-
contro passava pelo lançamento 

das bases para a criação de um 
guião transversal que simplifi-
que o processo de internacio-
nalização, definindo assim uma 
estratégia de desenvolvimento 
comum do turismo e da indús-
tria agroalimentar da região.

Luís Marques sublinhou que 
para que os objetivos sejam atin-
gidos é essencial a realização de 
“um trabalho em rede e em parce-
ria”. De acordo com o presidente 
da AETUR, a atividade turística 
“não é fechada, tem sinergias com 
outras atividades daí termos tam-
bém aberto esta iniciativa a asso-
ciações de outro nível”, afirmou.

Artur Cristóvão, vice-reitor 
da UTAD, também sublinha 
a importância de um trabalho 

conjunto, “desde logo o desafio 
que se coloca é promover mais 
o trabalho em rede, as parce-
rias entre as empresas e a arti-
culação entre as empresas e as 
organizações, isso é um desafio 
central”, explicou ao VivaDouro.

Helena Gonçalves, presi-
dente executiva da Associação 
de Turismo do Porto e Portugal 
(ATP), considera que este tipo 
de iniciativas são importantes 
na medida em que permitem as 
organizações e os organismos 
nacionais, “perceber o que é que 
está a ser feito e coordenado em 
estreita parceria quer com as em-
presas privadas, quer com os or-
ganismos desta região”, declarou.

O encontro permitiu eviden-

ciar alguns dos desafios que se 
impõem à internacionalização, 
designadamente a baixa capaci-
dade de negociação das empresas, 
a sua reduzida dimensão produti-
va e o pequeno conhecimento dos 
mercados a nível internacional.

No evento estiveram presen-
tes diversos representantes de 
organizações ligadas aos setores 
do Turismo e do Agroalimen-
tar, nomeadamente o IAPMEI, a 
Agência Regional de Promoção 
Turística do Porto e Norte de Por-
tugal, Turismo de Portugal, Asso-
ciação Industrial de Aveiro, Adega 
Cooperativa de Vila Real, AICEP, 
CIM Douro e o Diretor Regional 
de Agricultura e Pescas do Norte.■

Desafios da internacionalização debatidos na UTAD
Empresários reuniram-se na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no final do mês de outubro, para analisar os 
desafios da internacionalização. O evento, designado “Norte e Centro de Portugal nos Caminhos da Internacionalização”, foi orga-
nizado pela UTAD em parceria com a Associação de Empresários Turismo do Douro e Trás-os-Montes (AETUR) e a Comunidade 
Intermunicipal do Douro (CIMDouro).

> Luis Marques(AETUR), José Maria Magalhães(CMVR), Artur Cristóvão(UTAD)

FOTO: DR

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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> Primeiro Módulo: Geologia

A Exposição Permanente do 
Centro de Ciência, situado no 
Parque Corgo, pretende contar 
a história da formação do terri-
tório transmontano e duriense, 
vista através da perspetiva da 
ciência. Carlos Lima, respon-
sável pelo Centro de Ciência, 
explica que quem visita a expo-
sição, “pode encontrar sobre-
tudo conhecimento”, afirmou. 

A apresentação encontra-se 
dividida em seis módulos que 
convidam o visitante a fazer uma 
viagem no tempo e que abor-

dam áreas como a geologia, a hi-
drologia, a botânica, a zoologia, 
o clima, as paisagens e a ener-
gia. O objetivo é explicar como 
é que a conjugação de vários 
acontecimentos e fenómenos 
científicos levaram à formação 
do território como hoje o vimos. 

A viagem começa com um 
vídeo em 3D que procura ex-
plicar a formação do universo. 
Segue-se o primeiro módulo 
que aborda a geologia e que tem 
como finalidade contar a histó-
ria de todas as eras que estive-

ram na origem do planeta e mos-
trar a evolução das paisagens. 

O módulo seguinte debruça-
-se sobre a água e através da 
tecnologia e interatividade pro-
cura explicar a história da cria-
ção do Vale do Corgo e da Bacia 
do Corgo. A biodiversidade é o 
próximo ponto da visita e pre-
tende reunir todas as espécies 
de fauna e flora características 
da região. A carruagem é o pon-
to alto da exposição e aborda as 
paisagens da região. No último 
módulo o visitante encontra a 

questão das energias renováveis.  
Rui Santos acredita que esta 

exposição “é um ponto decisivo 
para que este espaço seja de facto 
um Centro de Ciência”, afirmou. 
“Esta apresentação dar-lhe-á 
substância, conteúdo e será com 
certeza um espaço a visitar por 
todos os nossos jovens quer do 
concelho de Vila Real quer da 
região de Trás-os-Montes e Alto 
Douro”, acrescentou o autarca. 

O Centro de Ciência de Vila 
Real realizou-se em parceria 
com a UTAD, que ficou encar-
regue de todo o conteúdo cien-
tífico da exposição. “O papel da 
universidade neste centro foi 
facilitar e fazer todo o conteúdo 
científico que podemos ver aqui, 
o conhecimento foi todo feito 
por uma equipa da UTAD”, ex-
plicou Paula Oliveira, coordena-
dora da equipa da universidade.

“Além desta exposição per-
manente estamos envolvidos 
também em todas as ativida-
des cientificas que as escolas 
vêm ver ao Centro de Ciência 
de Vila Real. A UTAD tem vin-
do a formar pessoas para irem 
acompanhando crianças nestas 
atividades e portanto estamos 
diariamente envolvidos com 

o centro de ciência”, afirmou 
ao VivaDouro Paula Oliveira.

Rui Santos acredita que 
esta parceria com a universi-
dade é fundamental, “eu sem-
pre disse que Vila Real é a 
UTAD e a UTAD é Vila Real. 
É um erro separar Vila Real 
da universidade”, afirmou. 

“Este é um grande projeto 
onde temos a envolvência da uni-
versidade, também aqui viramos 
a página e fazemos história em 
Vila Real”, acrescentou o autarca. 

O município mantém a in-
tenção de integrar este espaço 
na rede nacional de centros de 
Ciência Viva. “É um processo 
que está em andamento, o Cen-
tro de Ciência Viva é o que aqui 
temos, pode haver aqui um ou 
outro acerto relativamente ao 
manuseamento de uma ou outra 
experiência mas isso está a ser 
feito por uma comissão cientí-
fica, onde pontifica a UTAD e 
também o Pavilhão do Conhe-
cimento”, revelou Rui Santos. 

A exposição está aberta ao 
público de segunda a sexta-feira, 
entre as 9h e as 12:30h e as 14h e 
as 17h30, sendo de entrada livre. 
A partir de janeiro estará tam-
bém aberta aos fins-de-semana. ■

Exposição propõe uma viagem no tempo 
através da ciência
Abriu ao público, no dia 9 de novembro, a Exposição Permanente do Centro de Ciência de Vila Real. A inauguração deste es-
paço complementa mais uma fase do Centro de Ciência, projeto que custou 1,6 milhões de euros e que resultou de uma parceria 
entre a autarquia e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Rui Santos, presidente da Câmara de Vila Real, 
acredita que a exposição é o “ponto de viragem” para este espaço, sendo “uma obra que orgulha Vila Real e os vila-realenses”.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Inauguração da Exposição Permanente do Centro de Ciência de Vila Real

> Centro Climático > Carruagem interativa
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O Município de Vila Real 
aprovou em reunião de câ-
mara, no passado dia 30, um 
orçamento de 26,5 milhões de 
euros, que reforça a contenção 
de despesas e reflete a incerte-
za política que o país atravessa.

A autarquia sublinha assim 
a “necessidade de fazer mais 
com menos”, ao mesmo tempo 
que “terá que manter o mesmo 
nível de apoio social, de apoio 
ao associativismo e de pres-
tação de serviços aos muníci-
pes”, afirmou em comunicado.

De acordo com o município, 
o orçamento agora aprovado 
reflete, “por um lado o final do 
quadro comunitário anterior e 
o consequente encerramento 
de uma série de obras que ex-
plicam a forte diminuição das 
despesas de capital”, bem como 
a “incerteza política ao nível 
do governo central no presente 
momento, do próprio orçamen-
to de estado e ainda o próximo 
quadro comunitário de apoio”.

O orçamento para 2016 
pretende aplicar uma “grande 
contenção na gestão dos recur-
sos públicos”, mantendo uma 
“gestão de extrema exigência 
e rigor, quer na administração 
municipal, quer dos dirigentes 
e dos trabalhadores municipais 
em geral”, revelou a autarquia.

Neste seguimento, a Câ-
mara Municipal anuncia 
contenção nas despesas de 
funcionamento, “nomeada-
mente com as despesas de 
pessoal que não aumentarão”.

Apesar da gestão de “ex-
trema exigência e rigor”, bem 
como de “contenção de des-
pesas”, o município de Vila 
Real não vai deixar de lançar 
novos projetos. Como servem 
de exemplo a nova Zona Em-
presarial, o programa +Bom-

beiros e o planeamento de 
uma série de ideias contidas no 
Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano Sustentável.

Em comunicado, o mu-
nicípio destaca a proposta 
de diminuição do IMI para 
as famílias de acordo com o 
número de filhos, “esta pro-
posta traduz-se na diminui-
ção em 10% para as famílias 
com um filho, 15% com dois e 
20% com três ou mais filhos”.

Outro dos pontos que será 
reforçado em 2016 é o apoio às 
freguesias. A autarquia revela 
assim que o próximo ano vai 
ser “caraterizado por um for-
te investimento nas freguesias 
rurais que, para além de verem 
reforçadas as transferências 
quer correntes quer de capital 
direto do município, num valor 
global que rondará um milhão 
e novecentos mil euros”. 

Oposição Laranja lamen-
ta que diminuição da car-
ga fiscal não seja maior

Os Vereadores do PSD 
Vila Real revelaram, através 
de comunicado à imprensa, 
que “lamentam que o executi-
vo socialista chumbe propos-
tas de redução de carga fiscal, 
em prol dos vilarealenses”.

De acordo com os verea-
dores do PSD, “sobre a taxa 
de IMI seria de crucial impor-
tância que se reduzisse de for-
ma sustentada a taxa a aplicar 
aos imóveis urbanos de forma 
a diminuir os encargos das 
famílias não pondo em cau-
sa as receitas do município”, 
afirmaram em comunicado.

O Partido Social Demo-
crata acrescentou ainda que 

“na sequência das novas ava-
liações dos imóveis urbanos 
as contribuições dos municí-
pios subiram, aumentando de 
forma muito significativa as 
receitas de IMI para o municí-
pio, (esta receita foi em 2012 de 
3.633.31,00 euros, em 2013 de 
4.656.598,00 euros e em 2014 
de 5.810.102,00 euros, o que 
significou nestes dois anos um 
aumento de receita proveniente 
deste imposto de 3.210.429,00 
euros.) ”, explicaram os verea-
dores do PSD em comunicado.

“Os vereadores do PSD vol-
taram a propor a redução da 
taxa para 0,35%, o que, mes-
mo assim, significaria ainda 
um aumento de receita para o 
município de mais de 1,5 mi-
lhões, relativamente ao apu-
rado em 2012, proposta que 
infelizmente não mereceu a 

concordância do atual poder 
executivo”, explicou o PSD.

No que concerne ao IRS, 
“que pode ser devolvido pelos 
municípios aos contribuin-
tes, situação que não acontece 
em Vila Real, os vereadores 
do PSD propuseram a taxa de 
2,5% (num máximo de 5%), 
ou seja, que o município ab-
dique de metade da receita 
proveniente do IRS, em prol 
dos munícipes”, afirmaram. 
Desta forma, os vereadores do 
PSD acreditam que esta seria 
“uma forma de incentivo à fi-
xação de pessoas no concelho”.

Os vereadores da oposição 
revelaram ainda que lamentam 
que o “executivo socialista se 
recuse recorrentemente a redu-
zir a carga fiscal para os vi-
la-realenses”.■

Menos cinco milhões de euros para orçamento 
do próximo ano
Câmara Municipal de Vila Real aprovou “orçamento de rigor” para  2016, que se traduz numa diminuição de cerca de cinco 
milhões de euros em relação ao orçamento inicial de 2015.

> Câmara Municipal de Vila Real

FOTO: DR
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“É sabido que os bombeiros 
portugueses, particularmente 
as duas corporações de bom-
beiros a operar em Vila Real, 
atravessam uma forte crise de 
mobilização à causa do vo-
luntariado”, disse a autarquia 
em comunicado, ao explicar a 
motivação que esteve na géne-
se da criação deste programa.
Desta forma, o município de 
Vila Real entende que “esta 
tendência poderá, a cur-
to médio prazo, colocar em 
causa o serviço humanitário 
prestado pelos bombeiros”. 
Assim, a autarquia irá im-
plementar em 2016 este 
programa de mobilização 
para a causa do voluntaria-
do, com o principal objeti-
vo de “reconhecer o papel 
destes homens e mulheres, 
de valorizar o seu contribu-
to social e procurar incenti-
var a permanência na ativi-
dade”, afirmou o município. 
Este programa garantirá um 
conjunto de apoios sociais aos 
cidadãos que já são voluntá-
rios ou àqueles que venham a 
voluntariar-se aos bombeiros, 
como a redução das tarifas da 
água, apoios à mobilidade nos 
transportes públicos urbanos, 
reduções de taxas munici-
pais, apoios na área da edu-
cação, como bolsas de estudo 
e apoios em material escolar. 
As duas corporações de bom-
beiros do concelho de Vila 
Real, Cruz Branca e Cruz 
Verde, têm cerca de 210 ele-
mentos no quadro ativo e 

ambas mostram dificuldade 
de recrutamento e de saída 
de voluntários já formados 
quando atingem a idade labo-
ral, “acabam por sair e a maio-
ria acaba por ir para o litoral 
e o estrangeiro”, explicou ao 
VivaDouro Miguel Fonseca, 
comandante da corporação 
de bombeiros da Cruz Verde. 
Orlando Matos, comandante 
da corporação da Cruz Bran-
ca, revela que a principal di-
ficuldade é recrutar pessoas 
com uma idade superior aos 
25 anos, visto que a maior 
parte dos voluntários se en-
quadra na faixa etária entre 
os 18 e os 25 anos, “é difícil 
encontrar voluntários prin-
cipalmente numa faixa etária 
mais adulta, em que 

tenham uma vida familiar 
e profissional”, declarou.
O responsável da corpora-
ção da Cruz Verde revela 
que todos os anos a escola 
de formação inicia com uma 
“média de 15 pessoas”, sendo 
que desse número “terminam 
cerca de metade”. “Esses que 
ficam permanecem durante 
dois ou três anos e quando 
chegam à idade laboral aca-
bam por sair”, acrescentou.
“O problema que se põe é que 
estamos durante dois anos 
a formá-los e depois a vida 
deles muda e perde-se o co-
nhecimento de formação e o 
investimento fica sem retor-
no porque as pessoas acabam 

por sair”, 

afirmou Orlando Matos. 
“Isto traz bastantes dificulda-
des, aliado às poucas ofertas 
que o próprio estado oferece 
e disponibiliza para quem dá 
de forma gratuita o seu tem-
po e a sua dedicação sem pe-
dir nada em troca”, revelou 
Miguel Fonseca, ao acres-
centar que neste momento os 
bombeiros “não têm nada de 
aliciante a dar aos voluntá-
rios a não ser trabalho, com-
promisso, obrigação e o gos-
to que têm por esta missão”.
Tendo em conta as dificul-
dades sentidas neste meio, 
Miguel Fonseca afirma que 
este programa lançado pela 
autarquia é “muito bem-
-vindo”. “Foi uma forma que 

a autarquia encontrou de 
reconhecer o tra-

balho e o esforço 
que estes 

homens e mulheres prestam 
à cidade, reconhecendo a for-
ma de facilitar a vida aos vo-
luntários com estas medidas 
de incentivo”, explicou o res-
ponsável da corporação dos 
bombeiros da Cruz Verde.
Orlando Matos acredita que 
o programa +Bombeiros vai 
trazer benefícios, “estou na 
esperança que este progra-
ma venha motivar o interes-
se das pessoas que tenham 
alguma idade”, afirmou ao 
VivaDouro. “Todos os bene-
fícios que estão consagrados 
nesse programa apelam para 
uma vertente mais familiar e 
acredito que vai ser um be-
nefício para aqueles que já 
estão nos quadros e tenho es-
perança que seja uma ajuda 
para que os outros cidadãos 
vejam aqui uma forma de te-
rem uma motivação para ade-

rir à causa”, concluiu. ■

Programa +Bombeiros pretende sensibilizar 
mais voluntários para Vila Real
A Câmara Municipal de Vila Real implementa no próximo ano o programa +Bombeiros que vai atribuir apoios sociais aos 
bombeiros com o objetivo de atrair mais voluntários para as corporações do concelho.

Texto: Salomé Ferreira

FOTO: DR
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Natural de Murça, José Maria 
Costa é o presidente do conce-
lho desde 2013. Em entrevista 
ao VivaDouro, o autarca con-
ta como têm sido os últimos 
anos à frente do município, 
salientando que “em dois anos 
fizemos uma redução na dívi-
da na ordem dos dois milhões 
e quatrocentos mil euros”.

a nível financeiro”

Texto: Ana Portela

Quem é o presidente José Maria  
Costa?

Sou presidente há dois anos na Câmara 
Municipal de Murça e tenho vindo a 
desempenhar funções autárquicas desde 
2002. Acompanhei os três mandatos do 
presidente anterior como vereador, tendo 
assumido a função de vice-presidente em 
2008, na qual me mantive até 2013. A 
minha formação profissional é professor 
do primeiro ciclo, tenho um curso de 
estudos superiores em Educação Especial 
e em 2007 conclui o mestrado em Ciências 
da Educação. 

Porque se decidiu candidatar a 
presidente da Câmara Municipal?

Eu nunca tinha participado numa 
campanha eleitoral até outubro de 
2001, na altura integrei o projeto por 
acreditar na equipa e, como os desafios 
eram interessantes, continuei ao lado 
do executivo municipal. Em 2013 o ex-
presidente cessou os mandatos e eu, 
tendo sido vereador e vice-presidente, 

só tinha duas alternativas: ou me ia 
embora ou abraçava o projeto. Foi 

assim que decidi concorrer à 
presidência. Também apoiado 

por colaboradores, por 
pessoas amigas e mesmo 
pela componente política, 
decidi aceitar o desafio 
porque entendi que o 
meu percurso político 
merecia esta experiência 
e também entendi que 
era capaz de vir a ter 
um bom desempenho. O 
concelho de Murça nada 
ficaria a perder com a 
minha presença enquanto 
presidente de Câmara.

Qual a maior dificuldade que 
encontrou como presidente?

A maior dificuldade, e isto é um pouco 
transversal a todas as autarquias, são as 
limitações financeiras. É verdade que não 
temos promessas com as pessoas, mas não 
nos tem sido possível fazer muito, é o que 
é possível, portanto a maior dificuldade 
é lidar com a situação difícil a nível 
financeiro, tentar dar alguma estabilidade 
ao município e, ao mesmo tempo, manter 
a qualidade de vida das pessoas. 

E a maior vitória que conseguiu até 
agora?

Ainda é difícil fazer essa interpretação. 
Mas em termos de investimento, uma 
grande vitória foi conseguirmos ultrapassar 
a situação que havia no antigo estádio de 
futebol de Murça, negociamos a situação 
com a entidade credora e libertámos 
aquele espaço para poder vir a fazer-se a 
ampliação do cemitério municipal, para 
mim isso foi uma vitória. 

Dia-a-dia vamos conseguindo outras 
vitórias. No fundo o que procuramos 
é, nas pequenas vitórias e nas pequenas 
concretizações, fazermos uma grande 
vitória para as pessoas.

A crise financeira afeta grande parte 
das autarquias do país. Qual o impacto 
desta crise em Murça?

Murça teve uma grande derrota, que 
foi o encerramento do serviço do Tribunal. 
Este fecho foi de uma brutalidade, não 
tenho outra expressão para o dizer, e de 
uma afronta tremenda ao município de 
Murça, como foi para os outros municípios 
também. Os serviços foram deslocalizados 
para outros tribunais que não estão a dar 
uma melhor resposta aos cidadãos, falava-
se muito na questão da especialização 
de serviços, não é notória essa situação, 
para além disso foram instalados em 
condições degradantes, que não são 
dignas dos utentes nem das pessoas que lá 
desenvolvem as suas atividades. É o caso 
das pessoas de Murça, foram deslocalizadas 
para o Tribunal de Alijó, que não tem as 
mínimas condições, para além disso fomos 
também para Vila Real e Chaves, ficando 
uma população dispersa pelo território, 
tendo uma dificuldade grande de aceder a 
esses serviços.

A desertificação é um dos principais 
problemas do Interior. De que maneira 
Murça combate esta dificuldade?

A perda de população é um problema 
que nos afeta a todos e no território da 
CIM Douro, tirando as três principais 
cidades, estamos todos com uma perda 
de população acentuada. Por um lado isso 
deve-se ao envelhecimento da população, 
por outro à falta de gente jovem para 
iniciar o ciclo de instalação e reprodução 
aqui no concelho e na região. Murça foi, 
dos pequenos concelhos, aquele que 
menos população perdeu. Na minha 
opinião, tem muito a ver com a nossa 

proximidade ao Douro, o facto de termos 
aqui algum território que pertence à região 
Demarcada do Douro tem outro potencial 
que outros concelhos não têm. 

Temos algumas medidas, 
nomeadamente em estágios para os mais 
jovens, dentro daquilo que nos é possível 
fazer, mas temos que ser realistas, os jovens 
têm que ter em conta que os estágios são 
importantes mas é necessário perceber que 
um estágio não é uma medida definitiva 
de emprego de vida, não significa que 
uma pequena percentagem não o seja, 
mas para a grande percentagem dos jovens 
acaba por não ser uma solução de vida. 
Naquilo que a autarquia pode, irá ajudar. 
Principalmente na criação de algumas 
condições para que entidades privadas 
vão construindo a sua própria atividade 
e consequentemente postos de trabalho 
no concelho. Atualmente fala-se muito 
em empreendedorismo, que os jovens se 
transformem em empreendedores ativos, 
e é isso que nós esperamos que venha 
também acontecer no nosso território, até 
porque Murça tem uma posição geográfica 
bastante facilitadora e potenciadora desse 
tipo de atividade, reunindo as condições 
necessárias para que as pessoas se sintam 
bem e possam estabilizar a sua vida aqui.

Quais os futuros investimentos do 
concelho?

Vamos brevemente iniciar as obras, 
esperamos que ainda este ano, da 

José Maria Costa: “A maior dificuldade
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> Simbolo do concelho: A Porca de Murça

ampliação da zona industrial, que nos vai 
permitir albergar, para já, cerca de nove 
empresários. Já assinámos escrituras com 
alguns deles e vamos prosseguir com a 
instalação das infraestruturas necessárias, 
preparando o terreno para que as pessoas 
se possam acomodar. O facto de fazermos 
parte dos municípios do empreendimento 
hidroelétrico do Foz Tua, irá ser uma 
mais valia para Murça. Num futuro 
próximo, para que os proprietários 
venham a conseguir tirar rendimento 
desse empreendimento, tanto na área 
do turismo como do lazer, o concelho 
terá que sofrer algumas alterações, que 
irão demorar algum tempo mas vão-se 
transformar numa mais-valia. Estamos 
também a tentar dar alguma consistência 
no espaço agrícola e florestal, esperamos 
que com as novas medidas do novo quadro 
comunitário e com alguns parceiros locais, 
consigamos ter aí alguma capacidade de 
renovação do setor. 

Qual a razão para a Porca de Murça 
ser o símbolo do município?

A Porca de Murça tem duas 
componentes, a lenda que é algo que o 
povo cria e que se vai transmitindo, apesar 
de não ser real e a porca que é um porco de 
cobrição, aqui representada numa estátua 
de granito simbolizando um barrasco, 
utilizado por algumas civilizações que 
associavam o berrão à fertilidade. Essas 
civilizações dependiam da agricultura 
e da pastorícia, portanto quanto mais 

abundancia houvesse, mais ricas as pessoas 
eram, precisavam por isso que os seus 
animais e os seus campos fossem férteis, 
daí a adoração por este elemento. Ao longo 
dos tempos a população de Murça foi-se 
identificando coma Porca de Murça, que 
sempre esteve muito associada e ligada às 
pessoas. Antigamente a Porca era pintada 
de acordo com o poder dominante, por 

isso tem algumas mutilações no seu 
corpo, resultante da necessidade de picar 
a pedra para limpar a Porca. Em termos 
de afetividade os murcenses identificam-
se com a Porca de Murça e é esse o nome 
que nós usamos, com todo o carinho e 
orgulho. Gente de Murça sabe que é gente 
da terra da porca. Respeitamos a porca e, 
a população de Murça, será extremamente 
desagradável para quem de fora cá vier 
e não a respeitar, é assim ao longo dos 
tempos e é assim que continuará. É a porca 
de murça com toda a sua dignidade e 
esplendor que está naquele pedestal e nós 
fazemos disso o nosso símbolo e é a nossa 
imagem de marca, a nossa identidade.

Que balanço faz destes dois anos de 
mandato?

O balanço destes dois anos de 
trabalho é um balanço positivo, dentro 
das dificuldades e limitações financeiras 
que temos, estão identificadas e temos 
que saber viver com elas. Fizemos aquilo 
que nos foi possível, estabelecendo 
objetivos prioritários, continuamos com 
as nossas obrigações, não corremos 
riscos desnecessários. O concelho tem 
que perceber que só se faz aquilo que 
tem cabimento em termos de realização 
financeira, o resto ficará para outros 
momentos em que a Câmara tiver outra 
disponibilidade. Nestes dois anos fizemos 
uma redução na dívida na ordem dos dois 
milhões e quatrocentos mil euros, portanto 
é um processo que continua anualmente 
e continuará até que o pagamento esteja 
completo. Entramos nos limites legais do 
endividamento da Câmara, ficando esta 
liberta de determinadas obrigações ou 
limitações que lhe eram impostas pela 
legislação vigente, mas até este momento 
fazemos uma avaliação muito positiva.

Pretende recandidatar-se em 2017?
A política é uma vida efémera. Hoje 

temos uma realidade e amanhã temos 
outra. Temos que ser honestos com os 
nossos parceiros, com a população e 
connosco próprios. Temos que sentir 
que estamos à vontade, que estamos bem 
e que nos sentimos bem na função que 
ocupamos. Temos que estar disponíveis 
para ser, mas também temos que estar 
disponíveis, por ventura, para não ser. 
Ainda nos faltam dois anos de mandato, 
neste momento estamos a trabalhar a 
quatro anos, preparando o futuro para 
mais, temos que pensar sempre mais além, 
é esse o nosso pensamento. Posso dizer 
que neste momento a nossa intenção é 
continuar na gestão da autarquia de Murça.

Para terminar, quer deixar uma 
mensagem para a população?

A mensagem que posso deixar neste 
momento, para a população de Murça, é 
que continue a acreditar neste executivo 
municipal, que continue a acreditar nas 
suas juntas de freguesia porque todos 
trabalhamos com um único objetivo, que 
é servir sempre e melhor a população. 
Fazemos no dia-a-dia, com os meios que 
temos, o melhor que pudemos. Acredito 
plenamente no futuro do concelho de 
Murça, porque também acredito nas 
pessoas do nosso concelho. Para o Douro 
deixo a mensagem de que gostava de sentir 
que o Douro é uma grande família, uma 
grande família diversificada e dispersa em 
todo este território, mas que tem um elo 
em comum, que é o próprio Douro e que 
diariamente nós saibamos preservá-lo e 
retirar dele todo o potencial que tem, em 
benefício deste conjunto de municípios 
que o ladeiam, quer a norte quer a sul.■

FOTO: AP

tem sido lidar com a situação difícil

> José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal 

FOTO: DR
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A exposição coletiva de pin-
tura intitulada “Olhares” é o 
culminar de mais uma edição 
da Oficina das Artes realizada 
no concelho de Mesão Frio. A 
Oficina das Artes é um espaço 
de aprendizagem e, juntamente 
com a colaboração de José Luís 
Cortês, pintor mesão-friense, 
esteve aberto a todos os muníci-
pes, de todas as idades e géneros, 
permitindo entre eles a partilha 
de experiências. De fevereiro a 
junho, 16 participantes puseram 
mãos à obra e criaram represen-
tações daquilo que é a pintura.

Esta é a segunda exposição 
coletiva acolhida pela biblioteca 
municipal, no âmbito do projeto 
da Oficina das Artes e, segundo 
Alberto Pereira, presidente da 
Câmara Municipal de Mesão 
Frio, “é um projeto muito jovem, 
mas que já deu origem a tão bons 
frutos”, afirmou o autarca. A ini-
ciativa, que vai na terceira edição 
em apenas um ano, permite que 
as pessoas do município possam 
criar trabalhos na área da pintu-

ra, não só em tela, mas também 
em outros tipos de material.

A biblioteca municipal de 
Mesão Frio tem apostado num 
conjunto variado de ativida-
des de animação cultural, edu-
cativa e social, adotando uma 
“estratégia de transformação 
social”, afirmou o autarca. “É 
importante converter a biblio-
teca num espaço utilizado, de-
sejado e valorizado, numa pers-
petiva de atração de novos e 
assíduos utilizadores”, rematou.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mesão Frio revela ain-
da que o nome “Olhares” surgiu 
“na sequência da pluralidade das 
diferentes visões do mundo de 
cada formando”, acrescentando 
que “é exatamente essa forma 
de ver o mundo que cada um 
deles transfere para a tela. São 
os diferentes “olhares”, que de-
ram lugar às obras de cada um”.

“O município tenta fazer um 
esforço não só por satisfazer as 
necessidades educativas, mas 
também as necessidades pessoais 

diferenciadas, tendo em conta 
o nível educativo, a criatividade 
e a idade de cada um” explicou 
Alberto Pereira, defendendo 
que “nunca é tarde demais para 
que as pessoas se possam de-
dicar à aprendizagem de uma 

nova arte, neste caso a pintura”.
O autarca faz um balanço 

positivo da iniciativa, afirman-
do que o número de partici-
pantes tem vindo a aumentar, 
“veio a verificar-se uma adesão 
acima daquilo que estávamos à 

espera logo na primeira edição, 
o que nos veio dar novo âni-
mo para continuar”, confessou, 
mostrando-se positivo quanto 
à recetividade quer na adesão, 
quer no empenho que cada alu-
no colocou na aprendizagem e 
trabalho na Oficina das Artes. 

O presidente salientou a im-
portância da população parti-
cipar na atividade, garantindo 
que é uma forma de “adqui-
rirem novas habilidades, me-
lhorar a concentração e, tem 
um efeito relaxante e de redu-
tor do stress, proporcionando 
uma sensação de bem-estar”.

“É importante chegarmos 
com as nossas atividades a to-
das as faixas etárias sem exce-
ção. É importante também que 
estas diferentes faixas etárias se 
cruzem e participem em con-
junto através de atividades entre 
as diferentes gerações ou inter-
geracionais, onde existe uma 
partilha de saberes e experiên-
cias”, concluiu Alberto Pereira.■

Foi inaugurada no mês de outubro a exposição coletiva de pintura “Olhares”, na biblioteca municipal de Mesão Frio. A iniciativa, 
realizada no âmbito da Oficina das Artes, estará exposta no espaço até ao final do mês.

> Quadros expostos na biblioteca municipal de Mesão Frio

Exposição em Mesão Frio é o resultado de 
uma “partilha de saberes e experiências”

Texto e Fotos: Ana Portela
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Douro

Cidália Correia teve o seu 
primeiro contacto com joias há 
18 anos, quando uma amiga de 
infância que trabalhava numa 
joalharia, sugeriu que começas-
se a vender algumas peças, “co-
mecei como uma brincadeira 
e não por querer, trabalhava na 
venda de ouro e, entretanto, co-
mecei a desenhar algumas pe-
ças, que passei a vender a alguns 
clientes”, afirmou a criadora. 

“Sempre fui uma mulher 
da arte, dedico-me à pintura 
e à escrita, aliás, em 2006 lan-
cei o meu primeiro livro e até 
2009 já tinha onze livros publi-
cados”, conta Cidália Correia. 

A autora confessou ao Viva-
Douro que a conjugação das três 
vertentes, designer, escritora e 
pintora, é muito fácil, “os tons que 
eu uso nas joias têm a ver com a 
minha paleta de cores, as linhas 
com que desenho são o contorno 

que dou às minhas joias, como 
se estas saíssem de um qua-
dro, o lápis com que escrevo é o 
mesmo que uso no contorno da 
prata”, afirmou, acrescentando 
que “a joalharia não é um mate-
rial nobre que tenho que traba-
lhar para ser vendido, mas sim 
uma obra de arte que se move”.

Há cinco anos, a designer 
lançou a marca “CC” e tem atual-
mente, uma oficina em Braga, 
com alguns colaboradores que 
trabalham apenas para a marca, 
maioritariamente desenvolvem 
peças em prata e algumas em 
ouro. “A marca de joias CC está 
associada às letras iniciais do meu 
nome”, revelou Cidália Correia. 
Todas as peças da marca são fei-
tas manualmente, “quando faze-
mos peças manuais, demoramos 
o dobro do tempo mas estamos a 
pôr a paixão acima de tudo”, con-
fessou. No futuro, a marca pas-

sará a criar apenas peças únicas 
porque, segundo Cidália Cor-
reia, o conceito é “criar uma joia 
única para uma pessoa única”. 

A torreense iniciou as co-
leções de joias há cerca de dois 
anos, todas elas com temas dife-
rentes. A coleção do Douro sur-
giu através de um convite da ou-
rivesaria Rio de Prata a Cidália 
Correia. Com cerca de trinta pe-
ças, a artista confessa que reali-
zou a coleção em quinze dias, “já 
me estava a preparar para fazer 
uma coleção do Douro, por isso, 
foi só pegar na ideia e apresentá-
-la”, revelando que “é muito fácil 
criar sobre o Douro, os traços 
são muito fortes, as pedras são 
duras, tive que ir buscar a dureza 
da pedra, aquele rabiscar torto, 
as videiras, o rio em movimen-
to, os movimentos dos socal-
cos e tentar que o Douro se 
entranhasse nessa pedra, 

fazendo lembrar quem ele é”. 
Cidália Correia revelou que a 

peça que mais gostou de criar foi 
a gargantilha inspirada no Dou-
ro, “tem tudo a ver com a junção 
de um rio, o movimento das 
águas, os socalcos das vinhas, as 
parras, os tons das estações do 
ano, foi a peça mais simples, pe-
guei no lápis e desenhei-a como 
se estivesse a fazer o comple-
mento entre toda a coleção que 
fiz”, disse. “Quem olha para 
as minhas peças percebe 
que há ali a magia do Dou-
ro”, afirmou a 
artista.

“A  ideia é que as minhas pe-
ças, os meus poemas, os meus 
quadros não precisem de mim, 
tenham vida própria”, afirmou 
a criadora, e, fazendo um ba-
lanço positivo de todo o seu 
trabalho, acrescentou “esta co-
leção não é minha, é de quem 
ficar com ela, é de quem a usar, 
de quem se sentir bem, para 
mim é uma coleção de cora-
ção”, concluiu Cidália Correia.■

Socalcos do Douro inspiram coleção de joias
Pintora, escritora e designer de joias, Cidália Correia considera-se uma “mulher da arte”. Em conversa com o VivaDouro, a 
torreense, apresentou o seu último projeto, uma coleção de joias inspirada no Douro.

Texto e Fotos: Ana Portela

> Cidália Correia autora da coleção de joias do Douro, usando a gargantilha da coleção
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António Fontainhas Fernan-
des assumiu em 2013 o cargo 
de reitor da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro.
O VivaDouro esteve à conversa 
com o reitor, onde falou acerca 
destes dois anos de mandato, 
revelando ter o “sentimento de 
dever cumprido”. 

Começou o seu percurso na 
UTAD enquanto aluno de engenharia 
zootécnica em 1985, depois disso já 
desempenhou vários cargos dentro da 
universidade. Porque é que optou por 
ficar pela UTAD? De que forma é que a 
instituição o conquistou até chegar ao 
cargo de reitor?

Eu vim estudar para Vila Real devido 
a um erro de colocação. Na altura a 
inscrição no ensino superior não era tão 
clara e vim parar a Vila Real. A única coisa 
que devo dizer é que a instituição, devido 
à proximidade aluno- professor, cria laços 
afetivos muito grandes e o aluno aqui cria 
um sentimento muito forte. Eu diria que a 
UTAD faz parte do meu ADN.

Dois anos depois de assumir funções 
de reitor, quais são as principais 
mudanças que aponta na UTAD neste 
período de tempo? 

Neste momento aponto mudanças 
estruturais, há uma concentração de 
toda a área de ensino e investigação no 
campus, estava dispersa e neste momento 
está concentrada e há um plano de 
ordenamento físico, isto seria a primeira 
grande mudança. A segunda grande 
mudança, de uma enorme transparência, 
quer interna, quer externa, tem como 
resultado uma credibilidade que é 
reconhecida. Em primeiro lugar fiz o 
equilíbrio das contas, era o primeiro 
grande objetivo e que sempre mantivemos 
todos os anos. Em segundo lugar, arrumar 
a casa, já o fizemos do ponto de vista 
físico e vamos fazer do ponto de vista 
funcional. O terceiro grande objetivo é 
lançar novos projetos ao abrigo do quadro 
comunitário, para sermos sustentáveis e 
competitivos e isto não são palavras vãs, 

são três momentos: equilíbrio das contas, 
arrumar a casa física e funcionalmente, 
lançar novos projetos com a região e as 
outras universidades.

A UTAD foi a primeira instituição de 
ensino superior a ser formada no interior 
norte. Quais são os maiores desafios 
em ser reitor de uma universidade do 
interior do país? 

O maior desafio é mostrar perante 
o exterior que as instituições têm de ter 
um projeto de afirmação claro e que 
devem justificar a sua existência e não 
propriamente uma questão de mais um 
serviço que o interior deve ter. Nós temos 
que ter um projeto para o território, ou 
seja, a missão das universidades centra-se 
no ensino, na investigação, na transferência 
de conhecimento, só que as universidades 
que estão situadas em zonas deprimidas 
como é o caso de Trás-os-Montes e o 
Douro, têm que ter uma quarta dimensão, 
que é o território. Portanto nós temos que 
ter projetos de desenvolvimento e que não 
seja apenas agrário. 

A confiança para um reitor de uma 
universidade como esta é um ponto 
primordial?

Todas as relações na universidade 
têm de ser de confiança, seja entre os 
departamentos e o reitor, os centros de 
investigação e o reitor, os estudantes e 
o reitor, tem que existir entre todos, tem 
que se criar condições de confiança e de 
estabilidade, isto é fundamental.

Com os cortes orçamentais as 
universidades têm cada vez mais de 
procurar formas de financiamento 
próprias. Qual é o risco disso?

Enquanto reitor percebi que como 
universitários não podemos ser uma ilha, 
ou seja, quando o país teve que fazer 
um enorme esforço coletivo face a uma 
situação de grande complexidade interna 
e externa, do ponto de vista financeiro, 
temos que dar o exemplo e contribuir para 
esse esforço e foi o que fizemos. A única 
questão que aqui se coloca é que devíamos 
ser nós a apresentar as soluções para essa 
diminuição. Não costumo reivindicar 
mais fundos para as universidades com 
mais debilidade, o que eu acho é que devia 
ter existido um incentivo para aquelas 
que fizeram uma correção de trajetória 
como é o caso da UTAD. Esta  fez uma 
nova trajetória, corrigiu assimetrias 
fortes que existiam do ponto de vista de 
debilidades estruturais, mas não tivemos 
qualquer incentivo. Na minha opinião 
quando se faz uma reforma do Estado e 
das instituições deve existir um incentivo, 
porque nós agora precisamos de investir, 
ou seja, para lançarmos novos projetos 
no Quadro Comunitários necessitamos 
de cofinanciamento e era importante que 
as Universidades que têm um modelo 
de gestão diferenciado tivessem sido 
incentivadas. 

Que impacto é que as restrições 
orçamentais estão a ter na área da 
investigação?

Respondeu à questão que eu coloquei. 
Porque mais do que os cortes que 
alguns chamam cegos, a mim não me 
preocuparam os cortes, preocupou-me 
a falta de visão estratégica do ponto de 
vista da investigação, porque quando 
assumi a liderança da UTAD estava em 
curso uma reforma das unidades de 
investigação. Mas essa estratégia não 

António Fontainhas Fernandes: “Eu di

Prato preferido: Sopa (apesar de a 
companhia ser mais importante)

Bebida preferida: Água e Vinho Tinto
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Fora do país: Moledo do Minho

País preferido: Portugal
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Naturalidade: Guimarães
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Saiba um pouco mais acerca de 
António Fontainhas Fernandes

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Entrevista com António Fontainhas Fernandes

coincidiu nem foi articulada com a 
estratégia de especialização inteligente. 
Portugal estava a definir um novo Quadro 
Comunitário em que as regiões têm que ser 
forçosamente especializadas e inteligentes, 
bem como as instituições lá localizadas. 
Isso não foi feito. Nós focalizamos em 
determinadas áreas, portanto nesses 
setores teríamos que ser observados de 
uma perspetiva diferente. Por isso é que 
apresentámos como contraproposta uma 
solução e o Governo acolheu a proposta 
da Plataforma de Inovação da Vinha e 
do Vinho. Isto é um exemplo de como 
a UTAD se pode diferenciar de todas a 
nível nacional e ter uma bandeira a nível 
internacional.  Portanto isto não foi um 
projeto reivindicativo, foi para mostrar 
que estas instituições podem ter projetos 
diferenciados relativamente às outras 
instituições, existe aqui uma estratégia 
clara.  

Pegando ainda na questão Plataforma 
de Inovação da Vinha e do Vinho, em 
que medida é que esta plataforma vai 
contribuir para o desenvolvimento da 
UTAD e da região?

O grande objetivo da Plataforma é 
obter um conjunto de recursos financeiros 
para contratar recursos humanos. Nós 
queremos focar aqui recursos humanos, 
vindos do exterior, para desenvolver a 
investigação de acordo com os interesses 
das empresas, não só do Douro mas 
também do Dão, dos vinhos verdes, da 
Bairrada, ou de qualquer região vitícola do 
mundo. Portanto quando se fala na vinha 
e no vinho estamos a falar no território 
e o território é cultura, é economia. Os 
projetos dos centros e da própria fundação 
deviam ser articulados com a região. 

É abusivo afirmar que a UTAD é o 
principal motor do distrito de Vila Real?

Eu acho que neste momento todas 
as regiões que se queiram desenvolver e 
aumentar a coesão com a União Europeia 
têm de apostar no conhecimento. Não há 
outra alternativa a não ser a aposta no 
conhecimento e neste caso tem de ser um 
conhecimento diferenciado, portanto a 
UTAD não tem que ser apenas da cidade 
de Vila Real mas de todo o interior Norte. 

Outro dos objetivos era a criação de 

uma universidade em rede com as outras 
universidades públicas do Norte. Como é 
que classifica a relação da UTAD com as 
restantes universidades?

Neste momento esse é um dos pontos 
do programa que está concluído. Assim, 
grande parte das candidaturas aos fundos 
comunitários são candidaturas integradas 
das três Universidades (Porto, Minho e 
UTAD). Por exemplo, há um projeto de 
desmaterialização da UTAD, de acabar 
com a circulação de papel, esse projeto de 
modernização administrativa é integrado 
com as outras duas universidades. Julgo 
que em dois anos se conseguiu fazer algo 
que era impensável quando assumi a 
responsabilidade de reitor. Nessa altura 
era impensável criar a Universidade do 
Norte e neste momento não está mais 
avançada porque não há legislação de 
enquadramento, a lei dos consórcios não 
existe e portanto as três instituições estão 
a apresentar candidaturas conjuntas. 
Neste momento há um problema de 
legislação, por outro lado, estamos mais 
preocupados em desenvolver trabalho do 
que o comunicar, preferimos comunicar 
resultados e não projetos.

O que é que distingue a UTAD das 
outras universidades?

A UTAD é uma Universidade de 
pequena dimensão, situada numa zona 
deprimida, com fortes ameaças e toda uma 
envolvente externa muito complicada, 
no entanto podemos ser competitivos 
e sustentáveis em determinadas áreas 
diferenciadas. Como servem de exemplo 
a Enologia, a Medicina Veterinária, o 
Desporto e as áreas do Turismo e da 
Gastronomia.

Quando chegou a reitor da UTAD 
sentiu que era uma universidade 
politizada ou nem por isso? 

Eu não me preocupei com o passado. 
Na campanha eleitoral disse que não tinha 
retrovisores mas tinha óculos para ver 
ao perto e ao longe, mas principalmente 
ao longe. Portanto a minha preocupação 
não era culpabilizar o passado porque 
eram outros tempos, eram outras políticas 
nacionais e interessava sim como preparar 
a universidade para o futuro. Nunca me 
viram criticar nada do passado, não é a 
minha preocupação. Os problemas são 

para ser resolvidos e quem gere tem que 
apresentar soluções e não desculpas. 

Realizou-se recentemente em 
Coimbra um debate acerca do Ensino 
Superior Pós-Bolonha. Qual é a sua 
opinião relativamente a este tema? O 
processo de Bolonha foi mesmo uma 
janela de oportunidades para a Europa?

Eu julgo que Bolonha numa primeira 
fase passou apenas por um novo formato 
aos cursos, tentar diminuí-los de cinco 
para três anos, foi integrado para 
permitir a mobilidade interna e externa. 
Mas entretanto o sistema privilegiou os 
mestrados integrados, ou seja, introduziu 
um novo facto mas com o mesmo tamanho 
de cinco anos portanto isto complicou 
o sistema. Se nós quisermos aumentar 
mesmo a mobilidade e se quisermos ter 
novos formatos tem que surgir uma nova 
dimensão para Bolonha. 

No que diz respeito ao abandono 
escolar, a UTAD lançou recentemente 
um projeto para travar este problema. Há 
neste momento muitos alunos a desistir 
da universidade devido a questões 
económicas?

Foi publicado recentemente em 
Diário da República um louvor ao 
docente da UTAD que acompanha esse 
estudo. Aqui está um exemplo que a 
UTAD pode ser uma universidade piloto 
em matérias de eficiência pedagógica, 
nomeadamente no sucesso académico. 
Nós fizemos um observatório, fizemos 
uma análise, inquirimos os alunos que 
abandonaram o sistema e percebemos 
que 80% dos alunos que abandonam 
a universidade fazem-no no primeiro 
ano. Isso significa que é no primeiro ano 
que nos temos que concentrar, agora 
quais as causas? Económicas? Também. 
Outro tipo de causas são a integração no 
sistema, o estudante não vem preparado 
do secundário, o curso não corresponde 
às expetativas, portanto há um conjunto 
de fatores em que tem que ser feita 
intervenção logo no primeiro ano. Neste 
campo lançámos este ano um programa de 
orientação tutorial, à escala piloto, em que 
um conjunto de docentes se disponibilizou 
para apoiar estudantes que têm de ser 
sinalizados. A ação social lançou um fundo 
de apoio aos estudantes com problemas 

económicos, um género de um pequeno 
emprego, um pequeno part-time, portanto 
em vez de um sistema assistencialista 
apostámos num sistema mais proactivo e 
tentar evitar o afastamento dos estudantes 
por razões económicas ou por problemas 
de integração.

Fala-se das praxes como um método 
de integração. Vê esta atividade com 
bons olhos? Esta prática é bem-vinda 
aqui na UTAD?

Não há nenhum reitor que aprecie 
as praxes, porque somos de um outro 
tempo, mas também temos que perceber 
que vivemos noutros tempos e que não é 
pela repressão e pela imposição que vou 
resolver o problema.

Quais são os principais desafios que 
se impõem ao crescimento da UTAD?

A UTAD não tem como objetivo 
o crescimento, tem como objetivo 
consolidar a instituição e torná-la num 
projeto credível e sustentável. O objetivo 
passa também por captar alunos a nível 
internacional, para não haver só mercado 
à escala regional. Por outro lado também 
não podemos esquecer a ligação com o 
território, temos que ser um motor de 
projetos atrativos de novas empresas para 
podermos ter mais população e coesão.

A internacionalização também é uma 
prioridade para a universidade?

A internacionalização é transversal 
a todas as áreas, seja no ensino, na 
investigação, na transferência de 
conhecimento. Também nos preocupamos 
na internacionalização. Mas também há 
outros quadros que achamos prioritários. 
Como serve de exemplo a área desportiva, 
a UTAD tem que ter como bandeira 
a prática desportiva num quadro de 
internacionalização. Portanto este 
quadro de referência em determinadas 
áreas desportivas é um novo quadro de 
internacionalização, não podemos pensar 
só nos convencionais. 

Qual é balanço que faz até agora do 
seu mandato enquanto reitor?

A resposta é muito simples: é o 
sentimento do dever cumprido.■

ria que a UTAD faz parte do meu ADN”
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Com uma elevada importância 
a nível económico no concelho de 
Sernancelhe, a castanha foi a principal 
atração deste certame. Para além da 
castanha estiveram ainda presentes 
outros produtos típicos da região, 
nomeadamente, o artesanato e a 
gastronomia daquela que é conhecida 
como a terra da castanha.

“Esta festa tem um significado 
muito grande para Sernancelhe”, 
revelou Carlos Silva Santiago, 
presidente da Câmara Municipal. Na 
opinião do autarca, esta iniciativa 
acaba por ser “uma homenagem a 
todos os produtores de castanha, 
porque este fruto endógeno é a nossa 
imagem de marca e acaba também por 
ser um elemento determinante para a 
economia do concelho”, acrescentou o 
edil.

Carlos Silva Santiago sublinha 
ainda a importância de “todos os 
produtos derivados de castanha” em 
exposição no certame. 

Pedro Seixas aproveitou a iniciativa 

para divulgar os produtos gourmet 
derivados da castanha e de outros 
produtos regionais, nomeadamente a 
compota de castanha e maçã Bravo de 
Esmolfe e os biscoitos de castanha.

Na opinião do vendedor esta 
mostra de produtos permite “dar 
visibilidade e divulgar o produto”, 
desta forma, Pedro Seixas acredita que 
faz todo o “sentido participar nesta 
feira”, afirmou.

Este ano apresentou-se risonho 
para o setor da castanha no concelho. 
Na opinião do presidente da 
autarquia a castanha este ano “tem 
a particularidade de estar com uma 
qualidade excecional”, declarou.

De acordo com Daniel Azevedo, 
produtor a expor na feira, este está 
a “ser um bom ano de produção”, 
no entanto, sublinha o facto de os 
preços se encontrarem “aquém das 
expetativas”. 

No último dia da iniciativa o 
presidente fez um “balanço muito 

positivo” desta edição da Festa da 
Castanha, revelando que “todos os 
anos, com o esforço de todos, as 
expetativas são sempre superadas”.

Armando Mateus, vereador da 
Câmara Municipal, sublinha que 
foram “superados todos os objetivos”. 
“Temos nesta feira pessoas do país 
inteiro. A feira tem vindo a evoluir de 
ano para ano e notamos isso no espaço 
que cada vez tem sido mais apertado”, 
concluiu.

Milhares de participantes 
partiram à descoberta dos trilhos da 
castanha

Integrado no programa da Festa da 
Castanha, o município de Sernancelhe 
organizou o 8.º Passeio de BTT pela 
Rota da Castanha e do Castanheiro. 
Participaram na atividade cerca de 
um milhar de praticantes e amantes de 
desporto.

O passeio dividiu-se em dois 
percursos, um mais curto (25km) e 

outro mais longo (50km). Desta forma, 
os participantes partiram à descoberta 
da natureza e das paisagens pintadas 
com as cores típicas do outono e da 
castanha. 

Para além do contacto com a 
natureza, os amantes da modalidade 
rumaram à descoberta das iguarias e 
sabores típicos da região, uma vez que 
esta edição ficou marcada pelos vários 
“pontos de abastecimento”, onde 
não faltou alegria, boa disposição e 
gastronomia. 

Na iniciativa participaram pessoas 
de várias idades e de diversos cantos 
do país. 

Rodolfo Dias, campeão europeu de 
Resistência em BTT em 2013, marcou 
presença na prova pelo quinto ano 
consecutivo. “Já me sinto da casa e é 
sempre uma experiência a repetir”, 
declarou o praticante ao VivaDouro. 
“Há sempre algumas novidades no 
percurso e este ano conseguiram 
surpreender-me mais uma vez”, 
afirmou.■

Texto e fotos: Ana Portela
                      Salomé Ferreira

A vila recebeu, entre 23 e 25 de outubro, mais uma edição da Festa da Castanha, um dos produtos ex-líbris do concelho que anualmente 
produz cerca de mil toneladas deste fruto. O evento contou com milhares de participantes.

Castanha foi rainha mais uma vez em Sernancelhe

> O presidente também participou na prova de BTT > Passeio de BTT pela Rota da Castanha do Castanheiro > Produtos derivados de castanha



19VIVADOURO NOVEMBRO 2015

Reportagem VivaDouroFreixo de espada à Cinta

Investigadores das universi-
dades de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) e do Algarve 
(UAlg), em colaboração com o 
Instituto para a Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) 
e técnicos da Câmara Munici-
pal de Freixo de Espada à Cinta, 
estão a desenvolver um proje-
to de requalificação que visa 
melhorar a saúde do freixo de 
Duarte d’ Armas, uma árvore 
com mais de 500 anos, situada 
em Freixo de Espada à Cinta.

A intervenção já se encon-
tra em vigor há um ano, sendo 
que, de acordo com a autarquia, 
“a necessidade de requalificar o 
Freixo surgiu quando o muni-
cípio quis ver classificada a ár-
vore como Planta Monumental 
Nacional mas se deparou com 
a eminência de a árvore mor-
rer e dessa forma a classificação 
não pode ser concluída”, reve-
laram através de comunicado.

No entanto, Jorge Duarte, 
técnico da Câmara Munici-
pal responsável pela classifi-
cação do Freixo, acredita que 
“dentro de pouco tempo a 
classificação esteja concluída”.

O cimento que se encontrava 
no tronco da árvore, bem como 
a calçada, foram alguns dos mo-
tivos que levaram a que o Freixo 
fosse ficando cada vez mais de-
bilitado, com o intuito de inver-
ter este problema os técnicos da 
UTAD e do Instituto de Conser-
vação da Natureza e das Florestas 
retiraram “parte do cimento e 
da calçada, pois estava a asfixiar 
a árvore, não a deixando respi-
rar nem que as raízes absorves-
sem água”, explicou a autarquia. 

Com o objetivo de dar esta-
bilidade ao Freixo, os técnicos 
construíram ainda uma estrutu-
ra dentro do tronco, tornando-o 
mais forte, uma vez que o interior 

se encontra podre, evitando as-
sim que a árvore se parta ao meio.  

Para Luís Martins, investiga-
dor da UTAD, o próximo passo 
é proibir o estacionamento junto 
ao Freixo, “pois o peso dos veí-
culos faz com que a calçada vá 
abatendo, o que está a danificar 
as raízes”. O investigador receia 
ainda que a longo prazo, a escul-
tura que agora se encontra ao re-
dor do tronco do Freixo asfixie a 
árvore e não a deixe revigorar-se. 

Neste seguimento, o muni-
cípio comprometeu-se em to-
mar medidas relativamente ao 
estacionamento, visto que esta 
“árvore é a identidade do nos-
so povo, e de tudo vamos fa-
zer para que se mantenha viva”, 
afirmou Maria do Céu Quin-
tas, presidente da autarquia.

As equipas que se encontram 
a estudar o Freixo de Duarte 
d´Armas estão ainda a tentar 
clonar a árvore, para que pos-
sa vir a ser plantada noutras 
zonas do concelho e mesmo 
em alguns concelhos do país. 

De acordo com a UTAD, 
foram ainda realizadas “pes-
quisas da história, arqueologia, 
botânica, fisiologia, fitossani-
dade, sequestro de carbono e 
métodos de propagação, pro-
cessos onde foram usados ins-
trumentos de alta tecnologia 
para recolha de imagens como 
drones e microscopia eletrónica”. 

O Freixo, que segundo muitos 
deu o nome à vila manuelina, vai 
continuar a ser alvo de estudo e 
de intervenção, para garantir que 
volta a ser saudável, sendo que, 
de acordo com a autarquia, neste 
momento “já se verifica que a ár-
vore está a revigorar a bom ritmo”.

A árvore secular situa-se jun-
to à torre heptagonal de Freixo de 
Espada à Cinta e está represen-
tado no “Livro das Fortalezas”, 

desenhado entre 1509 e 1510 
a mando de D. Manuel I. O Rei 
ordenou a Duarte d´Armas que 
registasse o estado das fortalezas 

que assinalavam e garantiam a 
defesa da soberania junto da raia 
de Castela. Ao fazer a representa-
ção do castelo de Freixo de Espa-

da à Cinta, o Debuxador do reino 
desenhou também o Freixo, ar-
rolando assim a sua existência.■

O emblemático Freixo, com mais de cinco séculos, foi tema de debate, no passado dia 31 de outubro, em Freixo de Espada à Cinta. A 
iniciativa, denominada “Uma tarde com o Freixo”, contou com a participação dos vários especialistas que se encontram a interven-
cionar a árvore, com o objetivo de divulgar o trabalho que está a ser realizado.

Árvore com mais de 500 anos debatida em Freixo de Espada 
à Cinta

FOTO: SF

> O embemático Freixo com mais de cinco séculos de vida
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“Uma prenda, um sorri-
so” é o lema da campanha que 
moveu a direção da Casa do 
Benfica na angariação de brin-
quedos usados. A Casa da Mi-

sericórdia do município asso-
ciou-se a esta causa solidária 
para que os brinquedos sejam 
entregues às crianças do CAT.

Segundo João Pereira, presi-
dente da direção da Casa do Ben-
fica de Lamego, “um elemento da 
equipa, em tempos teve contacto 
com estas crianças e, percebeu 
que com um simples carro de 
brincar sem rodas, os miú-
dos ficavam alegres”, afirmou. 

“Estamos em tempo de natal 
e nada melhor que nos associar-
mos a esta causa”, declarou João 
Pereira, salientando que o Benfica 
é “um clube de todos e para todos 
e estas crianças precisam de nós”.

A iniciativa decorrerá até 
“uns dias antes do natal”, revelou 
o presidente da direção da Casa 

do Benfica, afirmando que pos-
teriormente se realizará uma pe-
quena festa com as crianças, para 
que sejam distribuídos os brin-
quedos angariados. João Pereira 
confessou que tem vindo a reali-
zar atividades do género ao longo 
da sua vida, mas como presidente 
da Casa do Benfica é a primei-
ra vez. O lamecense afirma que 
“faltam iniciativas solidárias sem 
ser no natal mas, infelizmente, as 
pessoas só se lembram nesta épo-
ca do ano”, garantindo que “na di-
reção do clube vamos ter muitas 
mais ações do género, vamos dar 
continuidade ao projeto”. O ben-
fiquista confessou ao VivaDouro 
que sente necessidade de realizar 
este tipo de iniciativas em prol 
dos outros, porque “infelizmente 

há muitas pessoas necessitadas ao 
longo de todo o ano, o natal de-
veria ser todos os dias”, afirmou.

Em relação à campanha, João 
Pereira espera uma forte adesão 
por parte da população do con-
celho, acreditando que as pessoas 
não olharão para o clube mas 
sim para a causa solidária, “ La-

mego é um meio muito pequeno 
e felizmente as pessoas sabem 
deixar o futebol de lado e ajudar, 
penso que não haverá preconcei-
to”. “Não é o futebol que está em 
causa, são as crianças”, conclui o 
presidente da Casa do Benfica.■

A Casa do Benfica de Lamego está a realizar uma campanha de solidariedade, através da recolha de brinquedos para crianças do 
Centro de Acolhimento Temporário. A iniciativa começou no dia 11 de novembro e decorrerá até ao natal.

Texto e Fotos: Ana Portela

> João Pereira, presidente da Casa do
Benfica de Lamego

> Guilherme, o primeiro doador de brinquedos
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Durante quatro dias, diversos 
produtos cultivados no con-
celho de Lamego, enriquece-
ram a avenida principal da 
cidade. Com a participação 
de mais de 40 expositores, “O 
Melhor das Nossas Aldeias” 
veio mostrar à cidade os pro-
dutos regionais cultivados e 
desenvolvidos durante o ano 
nas freguesias do concelho. 
Benedita Rodrigues, participou 
pela primeira vez na feira, repre-
sentando o Grupo Regional de 
Danças e Cantares de Magueija. 
Segundo a lamecense o grupo 
existe há 22 anos, contudo par-
ticipar numa iniciativa deste gé-
nero “é a primeira vez”, afirmou. 
A comerciante confessou o gos-
to por participar na atividade e 
que “apesar de estar à espera de 
mais pessoas, também devido à 
altura do ano em que se realiza, 
o negócio correu bastante bem”.
Também Marina Botelho par-
ticipa pela primeira vez no 
evento em Lamego. A repre-
sentar um talho do concelho, 
a jovem afirmou que costuma 
participar em diversas feiras 

na região, mas “aqui em Lame-
go, é a primeira vez”. “Viemos 
mais pela divulgação do que 
pela venda dos nossos produ-
tos, é sempre uma forma de 
publicitar a nossa casa”, revelou 
Marina Botelho, acrescentan-
do que “dentro das expectati-
vas está a ser bastante positi-
vo, para o ano vamos repetir”. 
Castanhas, legumes, compotas, 
frutos secos e licores foram al-
guns dos produtos expostos na 
feira, juntando a estes vinhos 
da região Douro, espumantes 
e as tradicionais bôlas de La-
mego. Algumas tradições do 
município como as máscaras 
de Carnaval de Lazarim, os 
grupos de ranchos de diver-
sas freguesias ou ainda alguns 
artesãos da cidade marcaram 
presença no evento, expondo 
a sua produção e mostran-
do um pouco da identida-
de do concelho de Lamego.
Ao contrário de Benedita Ro-
drigues e Marina Botelho, esta 
não é a primeira vez que Luís 
Machado participa no cer-
tame “O Melhor das Nossas 

aldeias”. Com um negócio de 
enchidos na região, Luís Ma-
chado afirma que “as pessoas 
aderem facilmente a este tipo 
de iniciativas, vamos vendendo 
e divulgamos muito dos nossos 
produtos”, disse o vendedor, 
concluindo que o balanço é 
positivo e que “as pessoas que 
vêm de fora ficam a conhecer 
mais do que temos em Lamego”.
Para além do interesse gastro-
nómico do evento, foi também 
oferecida à população que vi-

sitou a feira, uma vertente de 
animação, com um programa 
permanente de espetáculos de 
ranchos etnográficos, como o 
Rancho de Fafel que inaugu-
rou o certame, grupos de bom-
bos e o grupo Sons do Douro. 
Milhares de pessoas passearam 
e conheceram um pouco me-
lhor aquilo que se produz na 
cidade de Lamego e, segundo 
a Câmara Municipal, o princi-
pal objetivo do evento foi “va-
lorizar aquilo que de melhor se 

produz no mundo rural e ofe-
recer um novo atrativo aos tu-
ristas”, afirmou, concluindo que 
“os visitantes puderam saborear 
algumas sopas tradicionais, à 
venda por um preço simbóli-
co, e comer de oferta um “car-
tucho” de castanhas assadas”. 
Esta iniciativa foi organi-
zada pela Câmara Munici-
pal de Lamego, em parceria 
com a Associação de Fregue-
sias do Sudeste e a Associa-
ção de Freguesias do Norte.■

“O Melhor das Nossas Aldeias” deu a conhecer 
os produtos mais típicos da cidade
Realizou-se de 5 a 8 de novembro a quarta edição do certame “O Melhor das Nossas Aldeias”, iniciativa que decorreu na Ave-
nida Dr. Alfredo de Sousa, em Lamego.

Texto e Fotos: Ana Portela



D. Manuel Martins publica livro intitulado “Cantar a Vida”
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Na  apresentação  do livro 
de D. Manuel Martins, estive-
ram presentes na mesa principal 
a Irmã Eliete, em representação 
da Paulinas Editora, D. Manuel 
Martins, autor do livro, Jacin-

to Botelho, representado o Bis-
po de Lamego, que não pôde 
estar presente e o padre Marco 
Luís, o coordenador da obra.

O padre Marco Luís, coorde-
nador desta edição, foi a pessoa 

que reuniu as homilias do Bispo 
e, achando os papéis de tamanha 
importância, resolveu editar o li-
vro. O padre afirmou que “esta é 
uma obra incrível e, apesar de al-
guns contratempos, acreditámos 

sempre que era possível e assim 
aconteceu”. Segundo o páro-
co Marco Luís, este livro nasce 
com a necessidade de festejar 
a vida, sendo por isso o título 
uma expressão muito típica e 
utilizada por D. Manuel Martins, 
“Cantar a Vida”. Com homilias 
escritas em papel, há muitos 
anos pelo autor, foi necessário 
digitalizá-las e fazer uma sele-
ção, “algo que não foi fácil”, con-
fessou o padre lamecense.

A primeira apresentação 
do livro foi realizada em Setú-
bal, diocese na qual D. Manuel 

Martins foi o primeiro Bispo. A 
apresentação da obra em Lame-
go surge devido à afetividade que 
o Bispo demonstra pela cidade, 
o padre Marco Luís revela que 
“a relação de D. Manuel Mar-
tins com esta diocese é muito 

vasta, rica, também muito longa 
e muito forte. Por isso faz senti-
do esta presença”. O Bispo con-
fessou que “o conhecimento e a 
amizade” que adquiriu na cida-
de, ficaram consigo para sempre.

D. Manuel Martins contou 
um pouco a história de algumas 
das homilias do livro, descreven-
do também a sua passagem por 
Setúbal e a experiência de ter 
sido o primeiro Bispo da diocese.

O Bispo afirma que “um Bis-
po é um homem de fé e essa fé 
tem que ser transmitida nos seus 
atos, pensamentos, na sua ma-
neira de ser. Eu defendo que não 
há ninguém que não tenha fé 
dentro de si, no momento cer-
to, a fé aparecerá a cada pessoa”.

“É um livro que me faz bem 
e que fará bem a todos nós”, 
concluiu o padre Marco Luís.■

No dia 12 de novembro, realizou-se a apresentação do livro “Cantar a Vida: Homilias de um Bispo de todos e para todos”, escrito por 
D. Manuel Martins, primeiro bispo de Setúbal. A cerimónia realizou-se no auditório da Paróquia de Almacave, em Lamego.

> “Cantar a Vida” livro da auturia de D.Manuel Martins

A Escola de Hotelaria e Turismo do 
Douro , situada em Lamego foi distin-
guida, pelo quarto ano consecutivo, 
com uma “Bandeira Verde Eco-Escola”, 
atribuída pela Associação Bandeira 
Azul Europeia (ABAE).

A atribuição deste prémio integra o 
Eco-Escolas, um programa internacio-
nal da “Foundation for Environmental 
Education”, desenvolvido em Portugal 
pela ABAEb desde 1996, que pretende 
encorajar o trabalho de qualidade de-
senvolvido pelos estabelecimentos de 
ensino, no âmbito da Educação Am-
biental para a Sustentabilidade. 

No final da tarde de 11 de novem-
bro, Dia de S. Martinho, alunos, profes-
sores, funcionários e a direção da Esco-
la de Hotelaria e Turismo procederam 
ao hastear da bandeira, junto à entrada 
principal da instituição.

O programa de comemorações con-
tou também com a realização de uma 
“Funny Walk” e de um magusto.■

Escola de Hotelaria e Turismo do Douro foi distinguida com a 
“Bandeira Verde Eco-Escola”, que visa o trabalho desenvolvido 
no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

O Salão Nobre dos Paços do Conce-
lho foi o palco escolhido para a apre-
sentação pública do livro “Estação da 
Poesia”, da autoria de Graça Teixeira e 
apresentação de Gervásio Pina e Luís 
Quintino. No final da apresentação, 
houve espaço para uma performance 
de dança, executada pelos bailarinos 
João Teixeira e Matilde Fernandes. 
Graça Teixeira nasceu na Penajóia, 
concelho de Lamego, onde estudou até 
ir para o Porto para frequentar um cur-

so de educadora, permanecendo na ci-
dade durante sete anos, altura em que 
partiu para Portimão, já como funcio-
nária judicial. Em seguida, foi viver e 
trabalhar para Lisboa até se radicar em 
Sintra onde é escrivã de direito. 

Desde muito nova que a autora se 
mostra interessada pela escrita, sobre-
tudo pela poesia, tendo assinado uma 

coluna literária no jornal “Ecos da Pe-
najóia”. Entretanto, fortaleceu a sua li-
gação com as artes e as letras e publica 
agora a obra “Estação da Poesia”.

A Câmara Municipal de Lamego 
afirmou que tem vindo a “apoiar ativa-
mente todas as manifestações culturais 
existentes no concelho, através da pro-
moção de um vasto conjunto de ações 
de divulgação de obras da realidade so-
ciocultural da nossa região”.■

“Estação da Poesia” é o livro de 
Graça Teixeira

Escola de Lamego distinguida 
com “Bandeira Verde”

Realizou-se no dia 7 de novembro, a apresentação do livro de Gra-
ça Teixeira, intitulado “Estação da Poesia”. O evento realizou-se 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

FOTO: DR

FOTO: DR

Texto e Fotos: Ana Portela
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“Fomentar o empreendedo-
rismo e apoiar as iniciativas lo-
cais”, é este o principal objetivo 
do Mercado do Magriço, que já 
se realiza na vila de Penedono 
desde 2010. Carlos Esteves de 
Carvalho, presidente da Câma-
ra Municipal, explica que com 

esta iniciativa, “a autarquia pre-
tende dizer junto dos agentes 
locais que quer colaborar com 
eles”, explicou ao VivaDouro.

Nesta edição do Mercado do 
Magriço estiveram presentes cer-
ca de uma centena de exposito-
res, que serviram como montra 

das principais atividades comer-
ciais, artesanais, pecuárias, agrí-
colas e industriais do concelho.

Ana Simão, comerciante 
de produtos regionais, acre-
dita que a iniciativa “ajuda os 
empreendedores a divulgar 
aquilo que têm e a escoar o pro-
duto”, revelou ao VivaDouro.

Anabela Cachinho, também 
expositora na feira, partilha da 
mesma opinião, “esta iniciativa é 
muito importante, uma vez que 
divulga os nossos produtos e aju-
da-nos a comercializar”, afirmou.

A par dos expositores que 
espelham o que de melhor se 
faz em Penedono, o programa 
do certame contou ainda com 
várias iniciativas, nomeadamen-
te o Concurso da Castanha, a II 

Montaria do Javali, a Caminha-
da “Pelos Trilhos do Ouriço e da 
Castanha”, a Prova de Cogumelos 
Shiitake, o Concurso de Ovinos e 
Caprinos, assim como um Des-
file de Moda com a participação 
das lojas locais. No que diz res-
peito aos espetáculos musicais, 
destaca-se o concerto de José 

Cid no segundo dia da iniciativa.
No último dia do certame o 

autarca fez um balanço positivo 
da iniciativa, sublinhando “não 
só o programa e a animação mas 
também todas as oportunidades 
de negócio proporcionadas aos 
agentes económicos”, declarou.■

Penedono recebeu entre 6 e 8 de novembro mais uma edição do “Mercado do Magriço”. Com o principal objetivo de dar a conhecer os 
produtos e as várias iniciativas locais do concelho, a autarquia acredita que a iniciativa possa ter levado à vila cerca de 50 mil pessoas
ao longo dos três dias do certame.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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“Gosto da Minha Terra” é 
uma iniciativa do município 
de Tarouca que, com o apoio 
da União das Freguesias de 

Granja Nova e Vila Chã da 
Beira, mobilizou a comuni-
dade num dia de atividades 
realizadas em Granja Nova.

Estas atividades permiti-
ram “envolver toda uma comu-
nidade na preparação de um 
projeto, congregando esforços, 

vontades, dedicação e empenho 
dos habitantes locais” afirmou 
Valdemar Pereira, presidente 
da Câmara Municipal de Tarou-
ca, ao salientar a importância 
do evento, acrescentando que 
foi “um conjunto de iniciativas 
onde prevaleceu a animação”. 

“Num concelho rico em cul-
tura e tradições, o envolvimento 
ativo das populações locais em 
torno de iniciativas e eventos 
catalisadores que estimulem a 
divulgação dos seus hábitos, 
usos e costumes, constitui uma 
forma de promover e valorizar 
o desenvolvimento local”, decla-
rou o presidente da autarquia.

A iniciativa realizou-se em 
Granja Nova e, segundo o autar-
ca tarouquense, “sempre em par-
ceria com as juntas de freguesias 
de cada localidade. Futuramente 
a atividade será estendida às res-

tantes povoações do concelho”. 
Este alargamento do evento às 
restantes freguesias de Tarouca, 
“incutirá uma atitude proativa 
no que concerne ao envolvimen-
to em iniciativas culturais do 
município”, afirmou, revelando 
que o executivo municipal pre-
tende manter e aumentar esta 
iniciativa nos próximos anos.

O certame foi realizado pela 
primeira vez no município e 
o presidente Valdemar Pereira 
faz um balanço positivo da ini-
ciativa, revelando que “foram 
superadas todas as expectati-
vas, tendo sido extremamente 
gratificante para este executivo 
constatar o regozijo da popula-
ção pelo convívio promovido, 
que aproximou ainda mais os 
habitantes locais e desenvolveu 
um maior sentimento de per-
tença e orgulho pela sua terra”.■

“Gosto da Minha Terra” supera expetativas do município
No dia 8 de novembro, em Granja Nova, Tarouca, residentes do concelho juntaram-se numa iniciativa repleta de atividades de cariz 
religioso, cultural e recreativo.

FOTO: DR

Texto: Ana Portela

A candidatura do município 
de Santa Marta de Penaguião 
para “Cidade do Vinho 2016”, foi 
feita em mãos pelo presidente da 
Câmara Municipal, Luís Macha-
do, e pela vice-presidente, Sílvia 

Silva. Segundo a vice-presidente 
do município penaguiense, esta 
não foi a primeira candidatura 
realizada pela autarquia, “é a ter-
ceira candidatura que fazemos, 
já recebemos inclusive duas 

menções honrosas, pelas can-
didaturas anteriores”, afirmou.

O executivo municipal 
considera esta aposta como di-
ferenciadora e de grande res-
ponsabilidade pelo facto de 
congregar todo o Douro. Sílvia 
Silva esclarece que “a candida-
tura será encabeçada por Santa 
Marta de Penaguião, mas quer 
o Peso da Régua, Lamego ou 
Vila Real, bem como outros 
concelhos vizinhos, são nossos 
parceiros”, acrescentando que 

“é uma candidatura do Douro”. 
A “Cidade do Vinho” é uma 

iniciativa da Associação de Mu-
nicípios Portugueses do Vinho 
(AMPV) que tem como objetivo 

“valorizar a riqueza, a diversida-
de e as características comuns 
da cultura do vinho e de todas 
as suas influências na socieda-
de, como a paisagem, economia, 
gastronomia e o património dos 
territórios”. A AMPV já comtem-
plou vinhos verdes, do Alentejo 
ou do Minho, sendo que o Douro 
nunca venceu na categoria prin-
cipal. Por isso mesmo, Sílvia Silva 
acredita que “a candidatura trará 
a valorização definitiva do Dou-
ro, do povo duriense e do próprio 
território, é uma candidatura con-
junta que visa mover o Douro”.

O município tem vindo a 
apostar e a promover a produ-
ção vitivinícola do concelho e 

segundo a vice-presidente, “a 
candidatura tem uma abrangên-
cia diferente, maior, porque neste 
mandato temos apostado muito 
no desenvolvimento do conce-
lho, inclusive a nível económico”.

Sílvia Silva confessa que “a 
nível local esta aposta tem uma 
grande importância porque 
temos muitos produtores en-
garrafadores, com vinhos me-
dalhados e que terão oportuni-
dade de colocar os seus vinhos 
num mercado mais alargado 
e conhecido”, salientando que 
“estamos a pôr toda a fé nesta 
candidatura, nós e todos aque-
les que se sentem durienses e 
lutam pelo sucesso do Douro”.■

Santa Marta de Penaguião candidata-se a “Cidade do Vinho 
2016”
No mês de outubro, a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião formalizou a sua candidatura a “Cidade do Vinho 2016”, 
cerimónia realizada na Câmara Municipal do Cartaxo, junto da Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

FOTO: DR

Texto: Ana Portela

> O evento realizou-se pela primeira vez no concelho de Tarouca



A Casa do Paço de Dalvares, em 
Tarouca, foi o ponto de partida para o 
convívio TT (Todo Terreno) organiza-
do pelo Clube Motorizado de Tarou-

ca. Esta iniciativa juntou centenas de 
amantes pela modalidade no municí-
pio.

Depois de visitarem a Casa do Paço, 
os participantes puderam contemplar 
a passagem pelo Museu do Espuman-
te, localizado no concelho. De seguida 
os desportistas rumaram aos trilhos, 
estradas e caminhos sinuosos do Vale 
Varosa, “para pôr à prova a perícia de 
cada um”, afirmou a Câmara Munici-
pal.

O resultado foi “um dia repleto de 
muita adrenalina, que atraiu muitos 
curiosos”, afirmou a Câmara Munici-
pal de Tarouca, parabenizando o Clube 
Motorizado pela sua primeira iniciati-
va e desejando que continuem a desen-
volver atividades que “constituam uma 
mais-valia na oferta da promoção des-
portiva e cultural do concelho”.■

Os países representados 
na mostra cinematográfica 
do Douro Superior são Bra-
sil, Espanha, Estados Unidos, 
Guiné-Bissau, Luxemburgo, 
México, Portugal e Ucrânia.

Em declarações à agência 
Lusa, Gustavo Duarte, presi-
dente da Câmara Municipal, 
destacou que, “a iniciativa pro-
põe um programa de bastante 
qualidade e diversidade, com 
enfoque nas crianças e jovens”.

No espaço dos Auditórios 
estará presente uma exposi-
ção de desenhos do filme “Até 
ao tecto do Mundo”, a primei-
ra longa-metragem do cine-
ma de animação português.

“Sessões para a infância e 
juventude marcarão a tarde do 
primeiro dia e espaços para o 

documentário, a comédia e con-
fronto marcam a programação 
das tardes do Cinecôa”, destacou.

O festival ficará ainda mar-
cado por uma homenagem, 
logo na noite de abertura, ao 
produtor cinematográfico Tino 
Navarro que é natural de Vila 
Flor, no distrito de Bragança. 

Os realizadores irão apre-
sentar os seus filmes, sendo vá-
rias as estreias nacionais. Em 
estreia mundial será apresenta-
do a última obra da realizadora 
brasileira Lardyanne Pimentel.

A iniciava cinematográfica, 
conta com a participação de insti-
tuições do ensino superior na área 
dos audiovisuais, como a UTAD 
e a Escola Superior Gráfica do 
Porto e é uma organização da Câ-
mara de Vila Nova de Foz Côa.■
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Na exposição intitulada “Queri-
da Maria-Postais da Primeira Grande 
Guerra” estão presentes alguns do-
cumentos que revelam importantes 
testemunhos das difíceis vivências 
militares durante o primeiro confli-
to mundial bélico, escritos por Aires 
Torres a partir de Flandres, integrado 
no Corpo Expedicionário do Exercito 
Português, tendo regressado a Portu-
gal a 17 de Fevereiro de 1919, sendo 
então colocado em Vila Real. 

Esta coleção contém também vá-
rias correspondências intimistas tro-
cadas entre o escritor português e a 
sua irmã Maria Augusta entre julho de 
1917 e o final de 1918.

“Pretende-se divulgar junto da co-
munidade escolar do concelho e da 
região, a vida e a obra do poeta e de-
fensor republicano, através da reali-

zação de workshops e da exibição de 
material audiovisual alusivo”, afirmou  
José Marques, presidente da Câmara 
Municipal de Sabrosa.

Esta exposição foi apresentada por 
João Luís Sequeira, que organizou e 
coordenou a recolha documental, cujo 
processo contou com disponibilidade 
e a colaboração da família de Aires 
Torres e da Junta de Parada do Pinhão. 
“A Casa Aires Torres assume-se com 
um pólo de preservação e divulgação 
da sua produção literária, procurando 
desta forma contribuir para a valori-
zação e estudo da obra, com atitudes 
promotoras evocativas e de conheci-
mento”, declarou a Câmara Municipal. 
A exibição ficará patente no Museu do 
Som e da Imagem em Vila Real, insti-
tuição que colaborou também na ini-
ciativa.■

Realizou-se no mês de outubro, na Casa Aires Torres em Parada 
do Pinhão, a inauguração da exposição “Querida Maria-Postais 
da Primeira Grande Guerra”.

Convívio em Tarouca junta 
centenas de pessoas

Cinecôa volta a Foz Côa este fim-de-semana

Exposição exibe documentos 
do escritor Aires Torres

No fim-de-semana de 7 e 8 de novembro, Tarouca foi o palco de 
uma visita realizada por vários veículos todo o terreno, num pas-
seio que juntou centenas de adeptos da modalidade pelo Vale do 
Varosa.

Vila Nova de Foz Côa recebe, entre 20 e 22 de novembro, a 5.ª edição do Cinecôa – Festival Internacional de Cinema. O produtor de 
cinema transmontano Tino Navarro vai ser homenageado durante a iniciativa, que conta este ano com cerca de duas dezenas de fil-
mes provenientes de oito países.

FOTO: DR

FOTO: DR
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Na qualidade de anfitrião, Mário 
Montes, presidente da Rede Social do 
Peso da Régua, inaugurou o seminário, 
sublinhando a importância da iniciati-
va e da dinâmica gerada em torno da 
mesma. 

No primeiro painel, subordinado 
ao tema” Demografia e Migração”, Bár-
bara Duque, em representação do Alto 
Comissariado para as Migrações, apre-

sentou o Programa Mentores para Mi-
grantes.

Os Centros Distritais de Bragança, 
Vila Real e Viseu expuseram práticas de 
valor social para a migração, baseadas 
na experiência com cidadãos refugia-
dos.

“Empreendedorismo, inovação e 
economia social” foi o tema do segundo 
painel, no qual foram conhecidos oito 
projetos. 

“O número de participantes no se-
minário atesta a importância da ini-
ciativa, a qual resultou numa aprendi-
zagem partilhada, com vista a melhor 
preparação para dar resposta às exigên-
cias colocadas pelo atual contexto so-
cial nacional e internacional”, afirmou a 
Câmara Municipal do Peso da Régua.■

Seminário “Contributo local 
para um universo global” no 
Peso da Régua
No final do mês de outubro realizou-se no Peso da Régua o se-
minário “Contributo local para um universo global”, promovido 
no âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento Social, pelas 
Plataformas Supra-Concelhias Dão Lafões e Douro. “O Momento”, foi a denomina-

ção dada ao dia em que foi assinado 
o Protocolo de Intenções da Rota da 
Estrada Nacional 2, maior estrada do 
país, que liga Chaves a Faro numa 
extensão de 738,5 quilómetros. Esta 
iniciativa foi desde logo abraçada e 
elogiada pelos autarcas envolvidos 
dado que a mesma prevê um envol-
vimento e compromisso entre 31 mu-
nicípios.

“Falar deste protocolo é falar do 
país”, salienta o presidente de Santa 
Marta de Penaguião, Luís Machado, 
mentor da ideia de um projeto que se 
prevê “ambicioso e dinâmico”, acres-
centando que este é o “primeiro pro-
jeto do género a nível nacional: atra-
vessa todo o país, é inédito, pioneiro, 
transregional e tem um valor socioe-
conómico muito grande, com poten-

cial de crescimento”.
A Associação de Municípios da 

Rota da EN 2 pretende ainda criar 
dinamismo e trazer destaque à gas-
tronomia, ao património e à cultura 
que cada território tem para ofere-
cer, passando pelo interior das po-
voações, ligando paisagens diferentes 
como as vinhas Durienses, as planí-
cies Alentejanas e as praias Algarvias. 
“O objetivo é avançar com um projeto 
de dinamização desta estrada históri-
ca que vai guiar os visitantes por uma 
viagem pelo país. Pretende-se que as 
pessoas que façam esta rota tenham o 
mesmo tipo de acolhimento em todos 
os municípios por onde passem: in-
formações sobre os produtos locais e 
preços idênticos em alojamentos e/ou 
restauração”, defende o autarca pena-
guiense.■

Assinado protocolo que liga 
municípios de norte a sul do 
país
Realizou-se a 7 de novembro, em Santa Marta de Penaguião, a 
assinatura doProtocolo de Intenções da Rota Estrada Nacional 2, 
uma iniciativa que une municípios de norte a sul do país.

De acordo com a organização, 
a edição deste ano pretende refle-
tir acerca do tema “As Cooperati-
vas e o Mercado”, nomeadamente 
eficiência energética, aproveita-
mento de subprodutos, redução de 
custos, o marketing e o mercado. 

A organização sublinha o facto 
de a participação de acreditados 
especialistas, “permitir envolver e 
debater temas de maior relevância 
e oportunidade com os membros 
das Cooperativas e dar voz aos 
mais jovens que fazem da Agri-
cultura profissão e forma de vida”. 

A agricultura é assim distin-
guida como “um recurso endóge-
no que não pode ser desperdiçado 
pelas oportunidades de emprego 
e fixação da população nas re-
giões mais desertificadas do país”, 
revelou a organização do evento. 
Neste sentido, “no domínio da 

Economia Social, a Cooperativa é 
a organização que melhor respon-
de às dificuldades de agregação 
da população agrícola, sobretudo 
da mais jovem”, acrescentaram.

A organização do evento 
aponta as “autarquias” e os “agen-
tes locais”, nomeadamente “as 
Caixas de Crédito Agrícola”, como 
elementos “determinantes para 
servir de alavanca e contribuir 
de forma decisiva para a susten-
tabilidade e melhoria da quali-
dade de vida das populações”. 

A iniciativa conta com a par-
ceria da Câmara Municipal de 
São João da Pesqueira, da Cai-
xa de Crédito Agrícola Mútuo 
do Douro e Côa, da Capital 
Douro, da Cooperativa Agríco-
la do Távora, da Confagri, da 
UTAD, da Vida Económica e 
ainda do jornal VivaDouro.■

X Jornadas Cooperativas realizam-se na Pesqueira a 28 deste mês
São João da Pesqueira recebe, no próximo dia 28 de novembro, as X Jornadas Cooperativas, numa organização conjunta das Coope-
rativas Agrícolas de S. João da Pesqueira, Penela da Beira e Castanheiro do Sul, tendo ainda como parceiros habituais a Associação 
Portuguesa de Management e a Associação dos Amigos de Pereiros.

FOTO: DR
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Opinião

Na passada sexta-feira decor-
reu na sala do conselho da reito-
ria da Universidade do Porto um 
encontro de quadros das três uni-
versidades públicas da região do 
Norte de Portugal. Reitores, vice-
-reitores, pró-reitores, adminis-
tradores e diretores dos serviços 
de ação social debateram durante 
várias horas a melhor estratégia 
no âmbito do consórcio estabele-
cido entre as três instituições, de-
signado por UNorte. Esta forma 
de associação está prevista na lei, 
mas não deixa de ser assinalável 
que tenha sido nesta região que o 
passo foi dado em primeiro lugar. 

Até porque chegar aqui 

requer tempo, maturidade 
negocial, vontade e convic-
ção nos objetivos a atingir.

O tempo e a paciência fo-
ram ingredientes essenciais para 
atingir um nível de maturidade e 
confiança no processo negocial. 
Mas é a forte convicção dos líde-
res do consórcio nas suas vanta-
gens o indicador mais relevante 
para o futuro. Num tempo em 
que, mais do que apresentarmos 
queixas sistemáticas sobre o que 
nos aconteceu, temos sobretudo 
de trabalhar para fazer acontecer, 
apoiando um tecido produtivo 
que mostra ser capaz de se adap-
tar aos desafios da competitivi-

dade e internacionalização, atra-
vés da qualificação progressiva 
dos recursos humanos, elemento 
chave no sucesso da transferência 
de conhecimento entre sistema 
científico e tecido económico.

E foi isto que perceberam os 
quatro reitores, com a Universi-
dade do Porto a iniciar as nego-
ciações com o Prof. Maques dos 
Santos e a concluír as mesmas 
com o Prof. Sebastião Feyo de 
Azevedo. Que sabem bem que 
não é saudável para a nossa aca-
demia ter um deserto à volta do 
nosso inegável sucesso. Que a UP 
será tanto mais forte, quanto mais 
sólidas forem as Universidades 

do Minho e de Trás-os-Montes e 
Alto Douro. Que o futuro da UP 
não passa ao lado da região, bem 
pelo contrário. Que em conjunto 
seremos mais fortes a construi-lo. 

Nestas circunstâncias, o tra-
balho do responsável da Co-
missão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional fica 
mais fácil. Só tem que ser di-
ligente a apoiar o óbvio. Mas 
também como profissional da 
UP há mais de trinta anos, ex-
-presidente do Conselho Geral 
da UTAD e membro do Conse-
lho Estratégico da UM, me sinto 
feliz com este bom exemplo.■

Drama no Mediterrâneo

Emídio Gomes

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

Vivemos tempos marcados por 
uma conhecida complexidade, 
incerteza e instabilidade. Os 
recentes episódios mundiais, 
em particular o massacre que 
ocorreu em França, exigem 
reflexão e serenidade que per-
mitam entendimentos globais.
Em Portugal também se vi-
vem momentos pautados pela 
incerteza politica e, qualquer 
que seja a decisão do Presi-
dente da Republica, o futu-
ro governo deverá encontrar 
espaços de entendimento.

Neste início de um novo ciclo 
da vida portuguesa, até ao mo-
mento, ainda não ouvimos fa-
lar de temas como a reforma da 
administração, a inclusão ter-
ritorial ou a desertificação do 
interior. Não podemos esque-
cer que o futuro dos territórios 
de baixa densidade, como o 
Douro, depende da distribui-
ção dos fundos comunitários. 
E uma boa aplicação dos fun-
dos é crucial para o relan-
çamento sustentado da eco-
nomia portuguesa e para se 

cumprir o objetivo central: 
promover a coesão territorial.
Não obstante a complexidade 
do momento atual, os atores 
com responsabilidade no terri-
tório devem potenciar dinâmi-
cas coletivas que contrariem a 
crescente deriva centralista. É 
fundamental contrariar as co-
nhecidas operações de desor-
çamentação e de transferência 
das rubricas do orçamento de 
Estado para as instituições das 
regiões mais desenvolvidas.
É fundamental contrariar 

as políticas que permitem o 
uso dos fundos estruturais 
para o funcionamento re-
gular do Estado Português. 
Esta prática viola claramen-
te o princípio da adicionali-
dade dos fundos estruturais.
Em síntese, nestes momen-
tos pautados pela incerteza 
os atores das regiões devem 
concentrar-se nos princípios 
da coesão territorial e na pro-
moção de entendimentos alar-
gados ao nível do território.■

Tempos de Incerteza

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

O Porto e o Douro. Ter-
ritórios e vinhos. Fazem 
capas e páginas e páginas 
de publicações internacio-
nais, arrecadam prémios e 
distinções em todo o mun-
do, atraem cada vez mais 
turistas nacionais e inter-
nacionais, criam ligações 
emocionais,surpreendem! 
Os vinhos da Região De-
marcada do Douro são um 
exemplo do que em Portu-
gal se faz bem: geram valor 
e são a identidade de uma 
região vitivinícola demarca-
da e regulamentada que, sen-

do a mais antiga do mundo, 
mostra constantemente que 
sabe inovar. Uma Região que 
se orgulha, preserva e par-
te do seu passado e da sua 
notoriedade para trabalhar 
a sua contínua renovação, 
que tem a sabedoria de tor-
nar a tradição na chave da 
modernidade e do sucesso. 
Os protagonistas são as em-
presas, os produtores, todos 
aqueles que estão no terreno 
e que dia a dia a trabalham 
para criar e fazer evoluir es-
tes vinhos únicos no mundo.

Vinhos que, com desta-

que internacional, têm antes 
de mais um lugar de evidên-
cia no mercado nacional.

O Porto & Douro Wine 
Show  é  uma  excelente  oportu-
nidade para (re)descobrir os

vinhos da Região Demar-
cada do Douro. Promovido 
pelo Instituto dos Vinhos 
do Douro e do Porto I.P. 
(IVDP), vai já na sua 9ª edi-
ção que acontece a 21 e 22 
de novembro, no Time Out 
Market Lisboa. Os produ-
tores marcam presença com 
diversos vinhos em prova e 
há harmonizações e show-

cookings com enólogos e 
chefs, ações reveladoras da 
versatilidade destes vinhos. 
Todas as edições do Porto & 
Douro Wine Show têm um 
‘ingrediente’ diferente. O 
“Speed Tasting com Vinho 
do Porto” é a novidade des-
ta 9ª edição. Provas rápidas e 
surpreendentes para apreciar 
com criatividade com cada 
estilo de Vinho do Porto - 
Tawny, Ruby, Branco e Rosé.

Porto e Douro, duas 
denominações de ori-
gem que o mundo conhe-
ce, reconhece e premeia.■

Porto & Douro Wine Show – (Re)descobrir os vinhos da Região 
Demarcada do Douro

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



O Douro Sul em que-
da livre para o abismo? 

Falta massa crítica, falta gente, 
falta uma solução para o Hospi-
tal  de Lamego, faltam soluções 
para os Cuidados de Saúde Pri-
mários, falta escala às Institui-
ções de Solidariedade Social. 

Isto se percorrermos o ca-
minho sozinhos, cada um dos 
concelhos fechado em si próprio. 
Mas felizmente há esperança.

Os Autarcas, neste Douro 
Sul, extraordinariamente moti-
vados, competentes e humana-
mente próximos, já deram início 
a um novo tempo, aproveitando 
esta oportunidade única e his-
tórica, para construírem um 
caminho comum que nos per-
mita sair da rota do precipício. 

Juntos, querem promover e 
alargar a “”sensibilidade política””, 
que os caracteriza, para tornar  pos-
sível o aproveitamento das opor-
tunidades e para a resolução de 
problemas,  comuns. Juntos, não 
deixarão perder mais serviços na 
região e saberão consolidar outros. 

“As carências de profissionais 
de saúde num dos concelhos, é 
um problema comum que afeta 
todos.” Ouvi isto e muito mais, 
num evento promovido pelo 
Presidente do conselho da comu-
nidade do Agrupamento de Cen-
tros de Saúde, Valdemar Pereira. 

A união de esforços e de es-
tabelecimentos de saúde, neste 
Douro Sul, dará escala e promo-
verá qualidade e maior estabilida-
de da oferta assistencial. Integrar 
soluções, com a participação dos 
Municípios, que lhe acrescentam 
“ sensibilidade política “ aproxi-
mando-as dos reais problemas 
das pessoas concretas, é promover 
mudança na prestação de serviço 
público, acrescentando huma-
nização e qualidade intrínseca.

As Instituições,  essas estru-
turas da sociedade civil com 
grande relevância social, já es-
tão na vanguarda do novo tem-
po, organizando-se em rede.

Mas, desejavelmente, tendo 
em conta as idiossincrasias des-
te território, deverá apontar-se 

para uma solução alargada que 
seja inovadora e exequível, na 
prestação de cuidados de saúde. 

A solução, resumidamente, 
passará por uma Dinâmica Inte-
grada em Saúde - juntando num 
esforço conjunto, o Hospital de 
Lamego, os Cuidados de Saúde 
Primários, as Instituições de Soli-
dariedade Social e os Municípios. 
Os cidadãos saberão reconhecer 
este positivo esforço organizacio-

nal, neste território tão peculiar 
e único no contexto nacional.

Então, saibamos continuar o 
caminho e que em cada passo sinta-
mos, cada vez mais, o calor da mão 
dos que connosco resistem neste 
paraíso, esta “Cidade Douro Sul”. 

Falar, faz bem à saúde! 
Deste Douro Sul 
A cidade que se impõem■

Calar, faz mal à saúde

Domingos 
Nascimento

Opinião
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No próximo fim-de-semana 
joga-se, de novo, o sempre apai-
xonante derby de Lisboa. Spor-
ting e Benfica medem forças 
numa partida referente à Taça de 
Portugal, mas desta feita na casa 
dos leões. As águias estão com o 
orgulho ferido, deixaram escapar 
a Supertaça, perderam 3-0 na Luz 
há poucas semanas, e espera-se 
uma atitude bastante diferente 
neste jogo. Resta saber se Jorge 
Jesus não terá já um plano tendo 
em conta todos esses ajustes que, 
à partida, serão feitos por Rui Vi-
tória. Anteriormente, evidenciei a 
qualidade dos verdadeiros dese-
quilibradores destas duas equipas. 
Porém, conseguir o equilíbrio é 
fundamental e o futebol não foge 
à regra. Neste duelo muito parti-
cular teremos um português dian-
te de um grego, William Carvalho 
e Andreas Samaris. Estamos pe-
rante dois médios que simpli-
ficam o jogo das suas equipas. 
Em momentos de aperto nunca 
perdem a clarividência e são de 

uma frieza enorme dentro das 
quatro linhas. Imperiais no desar-
me, cobrem os espaços de forma 
inteligentíssima e com a bola no 
pé estão cada vez melhores. Mas 
algo que fica, de facto, na memó-
ria de todos os adeptos do futebol 
é a forma como estes doseiam na 
perfeição os ritmos do jogo. São 
verdadeiros maestros que pas-
sam muitas vezes despercebidos. 

Relativamente à competição 
mais importante do futebol portu-
guês, quase um terço do Campeo-
nato está ultrapassado e o Sporting 
de Jorge Jesus continua sem uma 
única derrota e com apenas dois 
empates. É das poucas equipas no 
continente europeu que ainda não 
tem derrotas na Liga, sendo que 
a única dos principais campeo-
natos que tem somente vitórias 
é o Olympiakos, uma formação 
orientada, curiosamente, por um 
outro português, Marco Silva. Se 
os desempenhos na Europa não 
são os melhores - a humilhação 
na Albânia foi um verdadeiro de-

sastre - a nível interno esta equipa 
leonina tem conseguido fantás-
ticos resultados. Em forma de 
contraste, FC Porto e SL Benfica 
estão atrás na Liga, mas a campa-
nha europeia tem corrido às mil 
maravilhas, coroando os excelen-
tes resultados com boas exibições. 

Após dez jornadas, Rio Ave 
e Sporting de Braga merecem 
igualmente destaque, dado que, 
quanto a mim, são as duas prin-
cipais equipas que este ano po-
derão causar mais dificuldades 

aos três grandes. Contam com 
jogadores importantes, Taranti-
ni, Bressan e Joris Kayembe têm 
atuado a grande nível pelos vila-
-condenses, já Stanislav Kritciuk, 
Rafa e Hassan são as principais 
estrelas dos guerreiros do Minho. 
Devo elevar ainda os dois treina-
dores em questão, Pedro Martins 
e Paulo Fonseca estão recheados 
de competência e contam com 
excelentes trabalhos no passa-
do, Marítimo e Paços de Ferrei-
ra são os exemplos perfeitos.■

À terceira será de vez ou não há duas sem três?

Tiago Nogueira
Jornalista



Amor: Há uma tendência geral para a melhoria da sua vida afe-
tiva neste período, pode encontrar o amor ou estabilizar num 
relacionamento já existente.
Saúde: Não surgirão nenhumas surpresas nesta fase, no entan-
to é conveniente manter a vigilância e evitar excessos.

Amor: Evite que a teimosia possa criar mal-entendidos entre os seus 
familiares.
Saúde: Estará em plena forma física, aproveite para se dedicar 
a um novo passatempo!
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade na sua vida 

Amor: A sua capacidade de entrega e sensualidade estarão em 
destaque e podem trazer muita animação à sua vida amorosa. 
Saúde: Sentir-se-á muito dinâmico e determinado, cheio de 

Dinheiro: Poderá receber uma ajuda da parte de um colega 
de trabalho.

Amor: Apague de uma vez por todas as recordações do passa-
do que o fazem sofrer. Você merece ser feliz!
Saúde: Evite tomar medicamentos sem pedir conselho ao seu 
médico ou farmacêutico.
Dinheiro: Esta é uma boa altura na sua vida para fazer uma doação 
de caridade. Se tem o que lhe basta, ajude quem mais precisa.

Amor: É provável que atravesse um período um pouco con-
turbado. Procure ouvir a sua voz interior, no silêncio do seu 
coração encontrará as respostas que tanto procura.
Saúde: A sua saúde manter-se-á estável.

meio laboral. Agarre as oportunidades!

Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os seus sentimentos e 
amar livremente. Viva o amor sem receios e seja feliz!
Saúde: Em vez de ter pensamentos negativos, consulte o seu 
médico se nota que alguma coisa não está bem na sua saúde.

saiba aproveitá-lo o melhor possível.

Amor: Esteja atento pois o amor pode surgir na sua vida quan-
do e de onde menos você esperar.
Saúde: Neste campo nada o preocupará.
Dinheiro: Fase pouco favorável, evite despesas que não tem a 
certeza de conseguir suportar.

Amor: Não deixe que os seus amigos que vivem mais afastados 
se sintam distantes de si, organize um jantar ou uma festa que 
permita a todos um reencontro.
Saúde: Tenha alguns cuidados com o seu sistema digestivo.
Dinheiro: Tenha atenção no seu local de trabalho com os falsos amigos, 
pois nem sempre as pessoas que nos sorriem são as mais verdadeiras.

estavam pendentes na sua relação de casal. Tenha cuidado 
com o que diz para não ferir os sentimentos da pessoa amada.
Saúde: Deverá cuidar melhor da sua pele. Beba mais água e 
ponha um hidratante.
Dinheiro: Reinará a estabilidade neste campo.

Amor: Evite que outras pessoas se intrometam na sua relação 
afetiva dando primazia ao diálogo frontal e sincero com o seu par.
Saúde: Procure dar mais atenção à sua saúde, pois na verdade 
quando julgamos estar bem podemos estar a negligenciar o nosso 
corpo.
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.

Amor: Organize uma festa com os seus amigos mais íntimos. O 
convívio será bastante apreciado por todos.
Saúde: Adote uma postura mais tranquila e verá como a sua saú-
de melhorará.
Dinheiro: Procure ser mais tolerante com os pontos de vista das 
pessoas com quem trabalha. Juntos poderão atingir os objeti-
vos traçados mais facilmente.

Amor: Não entre em depressão pois tudo na vida tem uma solu-
ção e mais cedo ou mais tarde verá resolvidas as questões que o 

Saúde: Estará com o sistema nervoso um tanto instável, pro-
cure encontrar formas de descontrair e serenar a sua mente.

não haverá surpresas a este nível.

HORÓSCOPO
Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora 210 929 000

mariahelena@mariahelena.pt
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Preparação:

Bater os ovos com as gemas e o
açúcar na batedeira até duplicar.
Em banho-maria derreter o chocolate
com a manteiga.
 Junte o chocolate e a farinha ao
preparado dos ovos com a ajuda
de uma colher de pau delicadamente.
 Unte formas individuais (tipo queques)
com manteiga e polvilhe
com farinha. Colocar no forno a
200º durante 6 a 7 minutos.
Servir com uma bola de gelado de
baunilha

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

Petit Gateaux   
com Gelado

Baunilha

LELO e ZEZINHA

Lazer

MAGUSTO -
CAPA -

SAO MARTINHO -
FOGUEIRA -

NOVEMBRO  -
CELEBRACAO -
CASTANHAS -

Sopa de letras do VivaDouro

Entre dois amigos:

-  Porque estás triste?
- Emprestei 500 euros a 
um amigo para fazer uma 
plástica.
- E porque não lhe pedes 
que tos devolva?
- Porque não o reconheço.

Ingredientes:

220g Chocolate culinária
220g Manteiga
5 Ovos
5 Gemas
100g Açúcar
90g Farinha Branca Neve

Anedota:



Passatempo VivaDouro

Situado no distrito de Viseu e sub-região do Douro, o concelho de Penedono é habitualmente conhecido como vila medieval, 
tendo como um dos principais ex-líbris a Feira Medieval que se realiza anualmente. Com cerca de 2 952 habitantes, Penedono 
é limitado a norte e noroeste pelo concelho de S. João da Pesqueira, a leste por Vila Nova de Foz Côa e a oeste por Sernancelhe. 
O Castelo de Penedono, situado a mais de 900 metros de altitude, classificado como Monumento Nacional é um dos principais 
cartões de visita para quem vai até à vila. Penedono foi o berço do célebre Álvaro Gonçalves Coutinho, mais conhecido como 
Magriço e eternizado por Luís de Camões em “Os Lusíadas”. No que diz respeito a atividades económicas, este é um concelho que 
vive essencialmente da produção da castanha. 

> Castelo de Penedono e Pelourinho > Balista, peça neurobalística da Antiguidade Clássica > A Feira Medieval de é um dos eventos mais importantes da 
vila

Venha visitar... 
Penedono

> Taberna Medieval 

O vencedor do Passatempo VivaDouro do mês de 
novembro foi Eugénio Silva.
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.
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