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Editorial

A prioritização dos investimen-
tos públicos parece que vai ser mo-
dificada. Se bem que não seja uma 
surpresa, pois todos conhecem 
bem os problemas financeiros que 
o país têm que vencer e os cortes 
que os organismos públicos ainda 
vão ter que fazer, parece que vamos 
voltar para trás, pois de diagnósti-
cos e planos esta a região cheia e o 
que é preciso agora é aplicar e agir 
para que nos possamos reencontrar 
com os produtos diferenciadores e 
para procurarmos ter massa crítica 
suficiente para induzir maior valor 
para os produtores e comerciantes 
da região.

Por outro lado continuam a an-
dar por aí os vendedores de subsí-
dios para projetos de investimento, 
nas mais variadas formas, mas que 
conseguem por vezes até atrair os 

mais sérios e honestos; pois pro-
metem um mundo de fantasia que 
todos gostariam que fosse possível 
concretizar.

Ainda recentemente, e ao abri-
go de um projeto subsidiado em 
comum pelas regiões transfrontei-
riças uma entidade bem represen-
tativa e com pessoas envolvidas de 
reputação imaculada esteve quase 
a ser seduzida e a entrar para um 
destes sistemas de investimento, em 
que a única entidade que consegue 
ganhar alguma coisa são os consul-
tores que organizam o projeto, pois 
para as entidades da região e para 
os promotores individuais basta te-
rem que cobrir do seu orçamento a 
parte do investimento privado para 
este tipo de projeto não ser apela-
tivo.

Ao mesmo tempo a verdade é 
que são as parcerias entre entidades 
privadas, consultores, responsáveis 
e organismos locais que podem 
engendrar projetos para procurar 
aproveitar os incentivos que exis-
tem pelo que é obvio que se devem 
procurar e que se deve tentar obter 
para a nossa região os melhores 
projetos. Cabe à iniciativa de cada 
organização ser capaz de o fazer; 
procurando-se sempre manter 
como objetivo o benefício da região 
e dos parceiros locais e deixando 
para segunda linha o beneficio dos 
consultores.
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Trêsminas

Luís Braga da Cruz

Este verão tive o privilégio de visitar, com 8 dos meus netos, um dos sí-
tios mais interessantes de Trás-os-Montes, tanto sob o ponto de vista histórico 
como educativo. 

Refiro-me às antigas minas romanas de exploração de ouro, situadas na 
aldeia de Trêsminas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, o qual foi recente-
mente objecto de uma operação de recuperação e valorização.

Trata-se de um ambiente de paisagem rural muito impressivo que nos 
convida ao contacto com a natureza e a beneficiar de uma paisagem de vi-
legiatura. Procederam bem os responsáveis municipais quando decidiram 
musealizar não só a zona mineira mas também o contexto do assentamento 
rural mais próximo.

Para se contextualizar, o visitante deve começar a visita por um Centro de 
Interpretação, cuidadosamente organizado num antiga casa de arquitectura 
rural, na aldeia de Trêsminas.

Este centro põe á sua disposição um conjunto de meios audiovisuais, 
esquemas, mapas e maquetes, que permitem compreender tanto a enorme 
dimensão da exploração mineira, como as implicações de natureza técni-
ca e social envolvidas. São mostradas as ferramentas usadas, as técnicas de 
desmontagem do maciço rochoso, no qual estava disseminado o ouro, bem 
como abundante material arqueológico relativo á pessoas que aí viviam, no 
início da nossa era. Descobre-se a relação com outras estâncias auríferas no 
império e nas províncias da Península. O visitante beneficia muito da interme-
diação de monitores competentes e apaixonados pelo projecto. 

Fazem-no de uma forma muito dedicada. Também nos ajudam a fazer o 
percurso pelos caminhos do perímetro mineiro, a espreitar o panorama geral 
das profundas crateras da corta de rocha, a percorrer alguma das galerias usa-
das para a remoção do escombro e drenagem das águas subterrâneas. 

No seu género, esta exploração era das maiores do Império. Aqui traba-
lharam durante quase 200 anos, diariamente e de forma continuada mais de 
2.000 operários. Foram construídas duas barragens para retenção de água, que 
era depois canalizada por dezenas de kms de canais a céu aberto, para locais de 
lavagem da rocha, depois de partida e moída. Ficamos com uma noção exacta 
da escala das operações e da tecnologia usada. 

Trás-os-Montes tem, felizmente, inúmeros recursos como este, capazes de 
enriquecerem a sua oferta cultural e de valorizarem a permanência dos seus 
visitantes e turistas. Para serem uma fonte de riqueza os recursos têm de ser 
organizados com qualidade e promovidos como no caso de Trêsminas, mas 
sempre em conjugação com outros elementos de acolhimento e animação.

Engenheiro Civil
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Vila Real recebeu de 27 a 29 de novembro a 18.ª edição 
da Feira de Artesanato e Gastronomia (FAG), numa organiza-
ção conjunta da NERVIR – Associação Comercial e a Câmara 
Municipal. Referência já obrigatória em toda a região, como 
importante marco no calendário de eventos de artesanato e 
gastronomia de Portugal, a FAG volta a dar o protagonismo ao 
artesanato e à gastronomia como polos dinamizadores e impul-
sionadores das artes, cultura e gente, contribuindo desta forma 
para a valorização do comércio tradicional em detrimento do 
comércio de massas.

Está patente no Arquivo Municipal de Vila Real, até ao dia 6 de janeiro, a exposição “O Natal 
na Imprensa Periódica Vila-realense dos Séc. XIX e XX”, uma iniciativa que integra o programa 
preparado pelo município para a quadra natalícia. O Natal é um tema incontornável na impren-
sa periódica. No que diz respeito a Vila Real, cuja imprensa periódica remonta a 1873, são vários 
os periódicos que se referem àquela data com textos imbuídos do espírito natalício.

Feira de Artesanato e Gastronomia 
voltou a realizar-se em Vila Real

“A Magia das Três Rainhas” em Torre de Moncorvo

VIII Concurso de Montras de Natal na Pesqueira

Freixo de Espada à Cinta oferece equipamentos à equipa 
de iniciados do CASC

Natal na Imprensa Periódica em exposição no Arquivo 
Municipal de Vila Real

Moncorvo organiza recolha de bens e alimentos para 
famílias carenciadas

O Largo da Devesa, em frente à Câmara Mu-
nicipal de Penedono, recebe no próximo dia 19 de 
dezembro a Aldeia Encantada de Natal. A iniciativa 
direcionada para os mais pequenos vai contar com 
a presença do Pai Natal, as renas, os duendes e ain-
da algumas personagens da Disney. O evento irá ter 
também um presépio ao vivo, em paralelo com di-
versa animação que vai dos insufláveis às atividades 
mais radicais, como escalada, rappel e slide.

Aldeia encantada de Natal de Penedono realiza-se este fim-
de-semana

Realizou-se em Freixo a sessão de esclarecimento 
“Direito a ser idoso”

No seguimento de anos anteriores, o município de São João da Pesqueira, promove de 14 
de dezembro de 2015 a 11 de janeiro de 2016, a VIII edição do Concurso de Montras de Natal. 
O principal objetivo passa por dinamizar e valorizar o comércio tradicional, tornando-o “mais 
apelativo durante a quadra natalícia, apelando ao consumo no comércio do concelho”.

Murça promove convívio de Natal para idosos
A Câmara Municipal de Mur-

ça está a organizar um convívio de 
Natal destinado aos idosos do con-
celho com mais de 65 anos, junta-
mente com a população portadora 
de deficiência. O convívio está mar-
cado para o dia 20 de dezembro, 
no Pavilhão Desportivo Municipal.

O Cineteatro de Torre de Moncorvo recebeu, no passado dia 8 de Dezembro, a  apresentação 
da peça de teatro “A Magia das Três Rainhas Magas” no Cineteatro de Torre de Moncorvo que 
conta a história do nascimento do menino Jesus e da viagem dos Reis Magos para o visitar.

Realizou-se, no início do mês de dezembro, na Freguesia de Poiares em Freixo de Espada à 
Cinta a sessão de esclarecimentos sobre o tema “Direito a ser Idoso” promovida pela  Associação 
de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB).  

Na sessão estiveram presentes muitos idosos do Centro Social de Poiares que encheram a sala 
para ouvir as explicações sobre um tema que cada vez mais os afeta sobretudo emocionalmente.

Foi em dia de jogo frente ao Mogadouro que a equipa de iniciados do Centro de Ação Social 
e Cultural da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta (CASC) recebeu os equipamentos 
oferecidos pela autarquia de Freixo de Espada à Cinta. A entrega dos fatos de treino e equipamen-
to de jogo esteve a cargo da presidente da Câmara Municipal, Maria do Céu Quintas, que elogiou 
a forma como estes jogadores se debatem em campo para conseguir vencer todos os jogos.

Aventura TT Nocturna em S. João da Pesqueira
Ao cair do pano de 2015, o Clube DouroXtreme organiza a 4ª edição do Passeio TT Nocturno 

que se irá realizar no dia 26 de Dezembro no concelho de São João da Pesqueira. Será um passeio 
TT em caravana com cerca de 30 km. O local de encontro será na sede do Clube TT em Soutelo do 
Douro, onde as inscrições abrirão às 19h00, seguindo-se depois o jantar. A partida para o monte 
dar-se-á por volta das 22h00 com uma paragem para um Porto de Honra e depois um reforço 
alimentar. O passeio prossegue noite fora, terminando por volta das 04h00 com um caldo verde.

Projeto “Eu sei nadar com talento” realiza-se em Vila Real

O município de Vila Real, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão, a Federação Portuguesa de 
Natação e a Associação Regional de Natação do Nordeste celebraram um protocolo de coopera-
ção para a concretização do projeto “Eu sei nadar com talento”.

Ao abrigo desta parceria estratégica, que entrou em vigor a partir do dia 7 de dezembro, o 
Município de Vila Real cede a utilização da piscina para apoio ao desenvolvimento e implementa-
ção deste projeto piloto da Federação Portuguesa de Natação, que vai envolver cerca de 75 alunos 
do 1º CEB oriundos das Escolas Básicas do Agrupamento de Escolas Diogo Cão.

No âmbito do programa de natal promovido pelo município de Torre de Moncorvo, realiza-
-se de 30 de novembro a 21 de dezembro uma recolha de bens e alimentos, em vários pontos do 
concelho, que depois serão distribuídos em cabazes às famílias mais carenciadas.
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Durante o mês de novembro, foram concluídas mais duas obras 
em casas de famílias comprovadamente carenciadas, no âmbito do 
Programa Social de Apoio à Habitação, da Câmara Municipal de 
Mesão Frio. As intervenções na primeira habitação incluíram a 
substituição de um telhado e forro e na segunda, a construção de 
uma casa de banho adaptada a pessoas com mobilidade reduzida.

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para o próximo ano foram apresentadas pelo pre-
sidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, na última Assembleia Municipal. 
O orçamento de 6 milhões e 725 mil euros, foi aprovado sem qualquer voto contra.

Decorreu no passado dia 4 de dezembro 
a assinatura de um protocolo entre a Câmara 
Municipal de Vila Real, a Associação Huma-
nitária de Bombeiros Voluntários de Vila Real 
Cruz Branca, a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vila Real Cruz Ver-
de, a Escola Nacional de Bombeiros e a Federa-
ção dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, no 
Salão Nobre do Município, com vista à cons-
tituição de uma Unidade Local de Formação 
(ULF) que servirá todo o Distrito de Vila Real.

Recuperação de vinte imóveis 
em Mesão Frio

Orçamento para 2016 aprovado sem votos contra

Programa especial para as piscinas cobertas de Armamar

Dia Internacional da Convenção dos Direitos 
das Crianças em Tarouca

Vila Real constitui Unidade Local de 
Formação de Bombeiros

Lamego cria novo albergue e melhora sinalética no 
Caminho Português de Santiago

Mercado de Natal em Armamar

Piscinas Municipais do Peso 
da Régua celebram quarto 
aniversário
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No mês de novembro, o Dia Internacional da Convenção dos Direitos das Crianças foi assina-
lado em Tarouca. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho celebrou o dia com 
um seminário, que incidiu sobre a reflexão relativa à proteção das crianças, a adoção e o apadri-
nhamento civil.

Todos os sábados do mês de dezembro, as portas das piscinas cobertas abrem-se para quem 
quiser usufruir do equipamento pelo preço de 1 euro por pessoa. A autarquia pretende propor-
cionar “momentos de lazer e prática desportiva em contexto familiar”, afirmou.

As Piscinas Municipais do Peso da Régua as-
sinalaram quatro anos de atividade. A data foi as-
sinalada em Open Day. Dezenas de utentes parti-
ciparam na corrida matinal, atividades aquáticas 
e hidroparty.

Segunda edição do concurso de presépios 2015

O concurso de presépios é uma iniciativa da Biblioteca Municipal de Santa Marta de Pena-
guião que tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade para a época e para a tradição 
cultural da construção do presépio. Os trabalhos serão expostos de 22 de dezembro a 8 de janeiro 
de 2016.

O troço que atravessa o concelho de Lamego do Caminho Português Interior de Santiago 
passou recentemente a oferecer melhores condições aos peregrinos. A criação de um albergue na 
pequena localidade de Bigorne para os caminheiros pernoitarem e recuperarem as suas forças e o 
reforço da sinalética ao longo de 29 quilómetros são as principais novidades.

Santa Marta de Penaguião sobe 181 lugares no ITM

O Índice de Transparência Municipal (ITM) mede o grau de transparência das Câmaras Mu-
nicipais através de uma análise da informação disponibilizada aos cidadãos nos seus websites. Esta 
classificação posiciona o município penaguiense no 42º lugar do ranking a nível nacional.

A Câmara Municipal de Armamar está a preparar o Mercado de Natal para o dia 20 de dezem-
bro, atividade que já decorreu no último domingo. Trata-se de uma iniciativa que tem como mote 
“este Natal ofereça uma peça artesanal”, revelou a Câmara Municipal.

FOTO: DR

FOTO: DR

Em novembro, foi assinado no município, a execução da 
empreitada de conservação e reparação do Teatro Auditório 
Municipal de Alijó. Depois de concluídas as obras no exterior do 
edifício, vai agora arrancar a empreitada das obras no interior, 
prevendo-se que estejam concluídas dentro de quatro meses. O 
custo desta obra está estimado em 103.590,00 € (+ IVA).

Alijó assinou contratos para execução 
de empreitadas

Poesia de Torga nas telas de Carlos Terrés

Desde novembro, o espaço Miguel Torga 
em São Martinho de Anta, Sabrosa, possui a 
exposição de pintura “Carlos Terrés em Por-
tugal”, inaugurada com a presença do próprio 
artista e do presidente da Câmara Municipal, 
José Marques.

José Paulo Santos, jovem realizador e investigador da UTAD, foi premiado no 4th Interna-
tional Film Festival 2015, na Índia com um certificado de excelência pela realização e produção 
do documentário “...além da sala de espera”. O próximo filme do José Paulo Santos vai-se cha-
mar “Circunstâncias. Trata-se de uma crítica social e já está a ser gravado  na Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, com a encenação da Professora Rira Gisela de Azevedo e com os 
alunos da UTAD de Teatro e Artes Performativas.

Realizador de Vila Real recebe certificado de excelência 
em festival de cinema na Índia
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Em dezembro de 2014 o Go-
verno extinguiu a Casa do 
Douro  como instituição pú-
blica para passar a ser uma 
instituição privada. Passado 
um ano o VivaDouro esteve à 
conversa com António Lencas-
tre, presidente da Federação 
Renovação do Douro, entida-
de que venceu, em maio  deste 
ano, , o concurso para a gestão 
da Casa do Douro.

trazia soluções”

Pretende dizer então que a Casa do 
Douro não se preocupava com as relações 
com os agricultores e as instituições?

Ela chegou a um ponto em que não 
tinha dinheiro para pagar a funcionários, 
não tinha dinheiro para viver e começou 
a endividar-se. Nessa altura em vez 
de a preocupação ser virada para os 
lavradores, para os viticultores da região, 
a preocupação estava em sobreviver. 
Quando a preocupação está em sobreviver 
claro que toda a região percebeu que tinha 
menos apoio. Era uma instituição que 
em si era um problema e que não trazia 
soluções.

Quais são as principais vantagens 
que vê nesta privatização? 

Eu não sou defensor acérrimo deste 
modelo. No meu ponto de vista esta 
solução tem uma vantagem, apesar de 

não ser a solução que eu patrocinava, 
acho que a solução que estava era 
sustentável e foi aberta uma janela de 
oportunidade que há muito tempo todos 
estávamos à espera. Essa oportunidade 
surgiu, nós aproveitámos e achamos que 
podemos ter uma solução completamente 
nova e diferente. O facto de ser uma 
Federação, em que dá a oportunidade 
de que cada associado passe a ser quase 
automaticamente uma extensão da Casa 
do Douro. Tínhamos uma Casa do Douro 
que estava completamente centralizada 
no Peso da Régua e hoje pode estar em 
todos os lugares em que os associados da 
Federação estão. Essa forma pode ser em 
si uma vantagem. A segunda vantagem 
nesta solução é que se separou claramente 
o que é a dívida do que é a representação. 
Claramente não herdamos nem o 
património nem a dívida, o que herdamos 
foi o direito, a obrigação de representar e 
defender a região. 

Nesse sentido nós não perdemos 
tempo a discutir a dívida, não perdemos 
tempo a discutir o património, vamos 
perder tempo a discutir a região e os 
seus interesses. O que é um modelo 
completamente diferente. 

O facto de ser uma instituição com 
um grande historial de problemas 
financeiros não vos fez “pensar duas 
vezes” até decidirem propor-se a assumir 
este desafio?

Não porque claramente no projeto 
de candidatura que fizemos era separado 
o problema da dívida. No fundo o 
decreto legislativo que veio suportar a 
transformação da Casa do Douro veio 
dizer que aconteceu aquilo que era 
tradição do governo anterior, que da 
mesma maneira que criou o BES “mau” e o 
BES “bom”, criou também a Casa do Douro 
“boa” e a “má”. Nós fomos candidatos 

à Casa do Douro “boa”, a “má” não é da 
nossa alçada. Herdaremos no futuro o 
que sobrar da liquidação do património 
para pagar a divida. Isso despreocupa-nos 
completamente na divida mas preocupa-
nos completamente no outro lado, que é 
a obrigação de defender os interesses e 
da representação. Não tivemos nenhum 
interesse patrimonial e o interesse 
patrimonial que venha agregado é uma 
obrigação muito pesada. Nós herdamos 
um nome, que neste momento é um 
nome pesado de carregar e herdamos 
uma casa em péssimo estado com custos 
de manutenção horríveis. O modelo de 
vida que nós podemos conceber para a 
Casa do Douro é que seja um exemplo 
de conhecimento, de tecnologia, de 
representação, um exemplo da defesa 
dos interesses da região. O embrião que 
nós estamos a pensar hoje para a Casa 
do Douro é um corpo técnico de cerca de 
oito pessoas, diferentemente das 40, 60 ou 
70 que lá estiveram. Não quer dizer que 
nós não queiramos a Casa, claro que se a 
Casa fosse destinada a um museu nós não 
tínhamos feito oposição nenhuma. O que 
nós não podíamos compreender é que 
a Casa estivesse na mão de uns que não 
tinham direito, por isso nós assumimos o 
controlo da Casa. 

Quais são as principais mudanças 
nesta nova Casa do Douro enquanto 
associação de direito privado?

A grande diferença entre uma entidade 
pública e uma privada é que na pública as 
pessoas eram “obrigadas” a pagar quotas, 
enquanto na privada as pessoas têm de 
ser convencidas a pagar as quotas. Essa é 
a principal diferença. Portanto vamos ter 
que fazer pela vida para que as pessoas 
percebam que é bom estarem associadas 
à Casa do Douro. Não vai ser porque são 
obrigadas, o que era a condição anterior. 

António Lencastre: “Era uma instituição

Criada nos anos 30 e com uma dívida 
ao Estado a rondar os 160 milhões de 
euros, quais foram, na sua opinião, 
os principais problemas que levaram 
à extinção da Casa do Douro como 
entidade pública? 

Eu tinha um professor de economia 
que me dizia que as instituições, as 
empresas e as pessoas, nascem, vivem 
e morrem. Fundamentalmente as 
instituições morrem quando o motivo 
para que foram criadas deixa de ser o seu 
objetivo principal. Se uma instituição é 
criada para desenvolver uma região ela 
acaba quando em vez de fazer isso se 
preocupa em sobreviver. No fundo foi o 
que aconteceu à Casa do Douro, evoluiu 
num sentido em que a dada altura os seus 
problemas internos eram maiores do que 
os problemas para os quais ela foi criada. 

Texto e fotos: Ana Portela
                      Salomé Ferreira

> António Lencastre, presidente da Federação Renovação do Douro 
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Sente que falta isso nas pessoas, 
acreditarem na Casa do Douro? 

As pessoas já há muito tempo que não 
acreditam, não é de agora.

Considera que essa mudança vai ser 
fácil?

Acho que vai ser difícil. A Casa do 
Douro está de tal forma desmoralizada 
e mal vista que vai ser um trabalho 
muito grande conseguir recuperar o 
nome, a imagem e fundamentalmente a 
credibilidade. 

Essa é a principal dificuldade agora? 
Fazer com que os durienses voltem a 
acreditar na Casa do Douro?

Sim, eu acho que é o principal desafio. 
Não é só os durienses, é que as instituições 
públicas e privadas passem a ver na Casa 
do Douro um parceiro credível porque 
até agora era só uma fonte de problemas. 
Quando a instituição se volta para a 
resolução dos próprios problemas esquece 
os problemas para aquilo que foi criada. 

Desde a sua génese que o principal 
objetivo da Casa do Douro é a defesa 
dos interesses dos viticultores da Região 
Demarcada do Douro. Para além deste, 
que outros objetivos tem a Federação 
Renovação do Douro?

Se conseguirmos cumprir esse objetivo 
já é muito importante porque foi para isso 
que ela foi criada. Agora há um papel que 
a Casa do Douro dever ter, deve ser uma 
entidade inultrapassável, qualquer coisa 
que seja do interesse da região deve passar 
pela Casa do Douro, ou seja, no futuro 
a Casa do Douro não se deve limitar ao 
problema de cada um dos viticultores, 
deve-se preocupar também com a 
envolvente e com o estado socioeconómico 
da região. A Casa do Douro no fundo deve 
ser uma pedra de calque na região.

Sente que isso foi uma falha até ao 
momento?

É uma ausência completa. A Casa do 
Douro há muito tempo que não é precisa 
para nada.

 O que é que a federação tem para 
oferecer às instituições/associações que 
trabalham com ela?

A primeira coisa que a Casa do Douro 
deve ter com os seus interlocutores é a 
lealdade de tratar as coisas com franqueza, 
sem mentiras e com uma capacidade 
técnica grande, ou seja, os problemas 
devem ser discutidos tecnicamente e não 
por influência biológica ou partidária. 
Os interesses essenciais desta instituição 
devem ser a defesa dos interesses, para 
isso devemos saber em primeiro lugar 
quais são os interesses e depois como 
defendê-los. 

Quais são os desafios que se impõem 
nesta nova Casa do Douro?

É conseguir todos os objetivos que 
mencionei até agora. Para mim, a partir 
do momento que consiga defender com 
critério os interesses dos durienses já é 
uma alteração tão profunda que fico logo 
satisfeito. A maior concretização, em 
primeiro plano, seria formar um corpo 
técnico forte e dinâmico, esse é o primeiro 
objetivo, enquanto este é formado nós 
já estamos a trabalhar em assuntos 
importantes, como é o caso das novas 
licenças. 

Na altura da tomada de posse, como 
caracteriza o estado em que encontrou a 
Casa do Douro?

A b a n d o n a d a . C o m p l e t a m e n t e 
abandonada. Eu fiz uma visita há pouco 
tempo, uma visita ao edifício da Casa do 
Douro, com o antigo presidente Mesquita 
Montes, que irá trabalhar connosco e que 
me contou um pouco de como era a Casa 
do Douro no seu tempo. Devo dizer que 
essa viagem começou com um homem 
alegre e vi um homem completamente 
abatido no final, tal é a desordem e 
desarrumação que se instalou. Vê-se que a 
Casa já não tem trabalho há muitos anos. 

Esperavam que fosse tão difícil tomar 
posse do edifício?

Tomar posse passava pela compreensão 
da anterior direção que o tempo deles tinha 
acabado e deviam entregar o edifício. Não 
tenho o dever de fazer confrontos com 
ninguém. 

Estamos com uma constituição nova, 
fomos para concurso e ganhámos. Chegou 
um momento em que tivemos que entrar 
mesmo e eu disse ao Sr. Manuel António: 
“não podemos ficar o tempo todo a 
conversar”, um dia tinha que sair, não saiu 
da forma que eu queria, saiu da forma que 
foi possível.

E esperava essa “hostilidade”? 
Eu digo com sinceridade que não foi 

bom para o Douro, não foi bom para quem 
saiu nem foi bom para quem entrou, foi a 
única opção que tivemos porque a opção 
melhor era sair com dignidade, e entrar 
com dignidade.

Mesmo assim, entrou com dignidade?
Sim, acho que entrámos com a 

dignidade possível, entramos com a 
dignidade de quem tem direito e fez uso 
do seu direito. É constitucional, é legítimo 
e não é crime.

Para já qual é o próximo passo para 
reabrir a Casa do Douro?

Criar um corpo técnico válido.

Quando fala de corpo técnico 
está a falar de profissionais ligados à 
agricultura?

Haverá vários ramos que influenciam 
diretamente na agricultura, um deles é a 
Agronomia, devemos ter alguém muito 
bom em Agronomia, que já temos, a Dra. 
Anabela. Haverá alguém que também 
deverá ter um bom currículo na área da 
Enologia, precisaremos de alguém na área 
da Administração e na área da Economia, 
para  termos uma leitura completa da 
região. Somos do Douro e queremos 
defender o Douro, mas temos que saber 
como é que vamos fazer e o que é que é 
melhor para a região e isso só sabemos 
estudando e ouvindo as pessoas. 

Para quando têm programada a 
reabertura da Casa do Douro?

Primeiro temos que estabilizar a posse, 
é o que estamos a fazer e providências 
cautelares são mais que muitas. Ninguém 
se conforma com as derrotas sucessivas que 
têm vindo a ter e ainda por cima quando 
falam em alguma vitória provavelmente é 

a má leitura de uma derrota, que é o que 
tem acontecido ultimamente. Primeiro 
temos que estabilizar a posse, logo que 
tenhamos a posse estabilizada e condições 
mínimas, eu e a Dra. Anabela estaremos 
lá.

Que garantias é que podem dar aos 
viticultores durienses?

A primeira garantia é dada pelas 
próprias pessoas, todos nós somos 
viticultores. Eu sou viticultor a 100%, estou 
envolvido numa cooperativa. Na direção 
temos o Sr. Camilo que é viticultor e está 
envolvido na direção de uma cooperativa, 
temos o Dr. Mário Lopes, que também é 
diretor de uma cooperativa, ou seja, são 
pessoas que lidam com viticultores, somos 
gente que está envolvida com a região, 
por isso, a primeira promessa é cumprir 
o nosso desígnio, é cumprir as nossas 
expectativas. Se nós defendermos a Casa 
do Douro estamos a defender-nos a nós 
próprios, e essa é que é a nossa grande 
diferença. Essa leitura, esse envolvimento 
é o que todos podem contar.

Para terminar, quem é António 
Lencastre?

Sou formado em Engenharia Civil, 
as minhas raízes no Douro são desde o 
séc. XVI, somos uma família enraizada 
aqui desde sempre. Tenho um percurso 
engraçado, porque nasci em Lisboa, vivi 
no Brasil durante 17 anos e formei-me 
no Brasil. Voltei a Portugal e liguei-me de 
imediato à exploração direta do Douro, 
desde 1997, já tenho algum pedal no 
Douro. Considero-me, em primeiro lugar, 
alguém que gosta das raízes que tem e em 
segundo, sou completamente desligado de 
um passado difícil, porque esse já passou 
e por isso, só o facto de vir de fora, trago 
novas ideias, acho que tenho um bom 
currículo para estar no lugar que estou, 
com modéstia (risos). ■

FOTO: AP

que em si era um problema e não
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Depois da suspensão de voos 
entre Bragança/Vila Real e Lis-
boa em 2012, o governo lan-
çou este ano um novo concurso 
para a exploração da ligação aé-
rea Bragança-Portimão, ao qual 
foi apresentada uma única pro-
posta pela empresa Aero Vip. 

De acordo com a agência Lusa, 

o Governo do PSD/CDS determi-
nou que o modelo de obrigações 
de serviço público (OSP) imposto 
para o transporte aéreo entre Bra-
gança e Portimão, com escalas em 
Vila Real, Viseu e Cascais, “visa 
estimular a mobilidade e a ativi-
dade económica entre regiões, do 
Norte a Sul do país, proporcio-

nando melhores e mais rápidas 
acessibilidades entre os diferentes 
pontos do território continental”.

A duração máxima que se 
encontra prevista para as via-
gens entre Bragança e Lisboa 
é de 1h40, sendo que o tempo 
total máximo de viagem entre 
Bragança e Portimão, incluin-

do todas as escalas, será 2h50. 
Relativamente aos percursos 

intermédios, a tarifa base de ida e 
de volta no percurso de Vila Real-
-Portimão, por exemplo, deverá 
rondar os 136 euros, enquanto no 
de Viseu-Portimão custará cerca 
de 130 euros, no de Cascais-Por-
timão rondará os 105 euros, no 

Bragança-Cascais os 134 euros, no 
de Vila Real-Cascais os 129 euros e 
no de Viseu-Cascais os 103 euros.

Já em relação aos percur-
sos mais curtos oferecidos neste 
modelo, os preços de referência 
(ida e volta) deverão aproximar-
-se dos 32 euros entre Bragan-
ça e Vila Real, dos 58 euros en-
tre Bragança e Viseu e dos 32 
euros entre Vila Real e Viseu. 

Esta carreira terá, pelo me-
nos, duas viagens de ida e volta 
no período de verão, de segunda-
-feira a sábado, e uma frequência 
de ida e volta na estação inverno, 
igualmente de segunda-feira a 
sábado. A ligação será conces-
sionada por três anos e conta-
rá com uma dotação orçamen-
tal de 7,8 milhões de euros.■ 

Tribunal de contas deu visto à ligação aérea Bragança-Portimão
O Tribunal de contas anunciou, no dia 4 de dezembro, ter dado o visto ao contrato de três anos da ligação aérea Bragança-Portimão, 
assinado entre o governo e a Aero Vip. A rota vai ligar Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão, sendo que uma viagem de ida 
e volta entre Bragança e Portimão vai custar 148 euros.

Com a realização do evento exata-
mente um mês mais cedo do que a prova 
de 2015, a organização acredita que esta 
data apresenta “novos desafios, mas tam-
bém algumas oportunidades”, nomeada-
mente o facto de aproximar as míticas cor-
ridas de Vila Real da sua data tradicional, 
do dia 13 de junho e das Festas da Cidade. 

O município liderado pelo au-
tarca Rui Santos considera “que estão 
criadas as condições para que se re-
pita o extraordinário sucesso da pro-
va deste ano”, acreditando ainda que 
“caberá agora aos agentes locais tudo 
fazerem para corresponderem a este 
voto de confiança”, da parte da FIA. 

“Tanto o município de Vila Real 
como, estamos certos, a Associação 

Promotora do Circuito Internacional 
de Vila Real, o Clube Automóvel de 
Vila Real e todos aqueles que institu-
cional ou individualmente contribuem 
para a organização desta prova de um 
campeonato do mundo de automo-
bilismo, tudo farão para suplantar o 
que já foi conquistado”, afirmaram. 

O município mantém assim a “con-
vicção da importância de apostar em 
Vila Real como a capital nacional do 
desporto automóvel, associando-a ao 
Norte, ao Douro - Património Mundial 
e a toda a região de Trás-os-Montes. 
Este compromisso assumido com os 
Vila-realenses é mais um dos que cum-
primos com gosto, indo ao encontro 
da confiança que em nós depositada”.■

Prova do WTCC em Vila Real no próximo ano já tem 
data aprovada
O Circuito Internacional de Vila Real irá receber a última prova europeia do WTCC – campeonato do mundo de carros de turismo no 
fim-de-semana de 11 a 12 de junho de 2016. Vila Real passa assim a constar pelo segundo ano consecutivo do calendário desportivo 
automóvel aprovado pela FIA – Federação Internacional do Automóvel, facto que na opinião do município de Vila Real “evidencia o 
sucesso do evento de 2015”.

FOTO: DR

FOTO: SF
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> Processo de produção de lentes 

Apesar de a universida-
de de Vila Real já estudar 
este tipo de lentes há vários 
anos apenas em 2013 surgiu 
a parceria entre a universida-
de e a empresa vila-realense. 

Um antigo estudante da 
UTAD foi a “ligação para que 
esta co promoção fosse estabe-
lecida quando foi estagiar para a 
Polo”, afirmou Paulo Coelho, do-
cente da UTAD e investigador do 
Centro de Química - Vila Real. 

“Na universidade existe 
um grupo que já estuda este 

fenómeno há alguns anos e 
na cidade existe esta fábrica 
que produz lentes fotocromá-
ticas e até ao momento ainda 
não havia colaboração entre 
as partes”, referiu o docente ao 
explicar a génese do projeto. 

“Foram desenvolvidos dois 
protótipos de lentes que ad-
quirem tons cinzento ou cas-
tanho quando expostas ao sol 
e revertem completamente 
ao estado incolor em apenas 
dois minutos, quando dei-
xam de estar expostas à luz do 

sol”, explicou o investigador. 
De acordo com Paulo Coe-

lho, a principal diferença em 
relação às lentes que existem no 
mercado diz respeito ao tempo 
de descoloração. “Enquanto as 
que existem no mercado desco-
ram em cerca de oito minutos, 
as lentes que desenvolvemos 
demoram aproximadamen-
te dois minutos até se adapta-
rem à luz interior ”, comentou.

Também, nas lentes existen-
tes, a exposição a diferenças de 
temperatura, “conduz regular-

mente à formação de fissuras 
que inviabilizam o seu uso”, 
acrescentou o docente da UTAD.  

Com o objetivo de comba-
ter estes constrangimentos sur-
giu o projeto das “ColorLens”. 

De acordo com o investiga-
dor a primeira fase do projeto 
passou pela “criação da lente e 
do revestimento fotocromático 
que permitisse que as lentes co-
lorassem e descolorassem mais 
depressa”, referiu, ao acrescentar 
que “sob esses foram colocados 
vários revestimentos até chegar-
mos ao produto final”, explicou. 

O produto exige uma durabi-
lidade assegurada de dois anos, 
pelo que, de acordo com Paulo 
Coelho, estão a ser efetuados 
testes de envelhecimento acele-
rado “para garantir que a per-
formance não se altera ao longo 
do período de vida da lente”.

O passo que se segue é a in-
dustrialização do projeto, nesse 
sentido a Polo pretende “envol-
ver uma empresa francesa para 
ajudar a desenvolver uma má-
quina que possa comercializar 
as lentes”, revelou o proprietá-
rio da empresa transmontana, 
acrescentando que o processo 
será iniciado já no próximo ano.

Na opinião do responsável 
da Polo “este produto vai ser 
importante para o desenvolvi-
mento da empresa”, uma vez que 
“além de produzir para o mer-
cado nacional vamos também 
exportar o produto”, explicou. 

O projeto “ColorLens”, 
com um orçamento global de 
246.430 euros, foi co-financiado 
pelo Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional (FEDER) 
através do Programa Operacio-
nal Fatores de Competitividade 
em 165.628 euros e decorreu de 
agosto de 2013 a junho de 2015.

Este foi o primeiro projeto 
realizado em parceria entre a 
UTAD e a Polo, no entanto já se 
encontram aprovados mais dois 
projetos em parceria com a aca-
demia transmontana e a empresa. 

A Polo foi constituída 
em 1965 na cidade de Vila 
Real. Sendo que ao longo de 
50 anos de existência deci-
diu sempre “apostar na inova-
ção sem esquecer o passado”. 

A empresa que tem como 
atividade a fabricação e co-
mercialização de lentes oftál-
micas conta atualmente com 
92 colaboradores e exporta 
cerca de 60% da produção.■

UTAD desenvolve novas lentes fotocrómicas 
com maior velocidade de adaptação à luz
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro encontra-se a desenvolver em co promoção com a empresa Polo, sediada em 
Vila Real, novas lentes fotocromáticas que permitem uma maior velocidade de adaptação à luz solar. O projeto com um orça-
mento de cerca de 246 mil euros foi financiado por fundos europeus e encontra-se em processo de registo de patente nacional e 
internacional.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Diferença entre as lentes existentes no mercado e as “ColorLens” > Processo de produção de lentes 

> Responsável da empresa Polo, investigador da UTAD e ex-aluno da instituição transmontana
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O calendário situava-
-se no mês de dezembro de 
1975 quando há precisamente 
40 anos foi lecionada a pri-
meira aula do então Institu-
to Politécnico de Vila Real.

A aula que marcou o iní-
cio da história da instituição 
transmontana foi ministra-
da no Salão Nobre dos Bom-
beiros Voluntários da Cruz 
Verde, pelo professor José 
Manuel Torres Pereira que, 
na altura, afirmou “vamos 
fazer experiências de bio-
logia no quadro”, recordou 
António Fontainhas Fernan-
des, atual reitor da UTAD 
e também antigo aluno da 
universidade transmontana.

António Fontainhas Fer-
nandes aproveitou a ocasião 
para dar uma palavra de agra-
decimento a “todos aqueles 
que acreditaram ao longo de 
quatro décadas nesta institui-
ção e no seu papel no desen-
volvimento da região”, referiu.

Para o reitor da UTAD a 
instituição deve continuar a 

ser uma “âncora de esperan-
ça, de criação de emprego 
e de fixação da população”, 
afirmou, falando do papel im-
portante que a universidade 
desempenhou e “continuará a 
desempenhar” na sociedade. 

Eram cerca de 40 os alu-
nos que se encontravam a 
assistir aquela aula na altura, 
sendo que muitos deles vol-
taram agora ao Quartel dos 
Bombeiros da Cruz Verde 
para participar na cerimó-
nia que juntou diversas en-

tidades oficiais, alunos, pro-
fessores e funcionários que 
foram escrevendo a história 
da UTAD ao longo dos anos.

“A sala estava bastante 
cheia”, recorda Vicente Sou-
sa, um dos alunos que este-
ve presente na primeira aula 
do IPVR. Foi por acaso que 
o antigo estudante da UTAD 
esteve presente nesta aula, 
uma vez que já se tinha ins-
crito no ano anterior no ins-
tituto, “só que nesse ano a 
universidade não abriu devi-

do à revolução”, explicou ao 
recordar os tempos vividos 
no país após o 25 de Abril.

“A minha vida é isto 
(UTAD)”, afirmou Vicente 
Sousa, uma vez que após a 
conclusão do curso de enge-
nharia ficou a trabalhar na 
instituição transmontana, 
onde ainda se encontra atual-
mente. “A instalação do ensi-
no superior em Vila Real foi 
decisivo para a região”, reve-
lou o ex-aluno da instituição. 

O instituto arrancou a sua 

atividade com três cursos de 
bacharelato, designadamente 
Produção Agrícola, Produção 
Animal e Produção Flores-
tal. Joaquim Barreiro, anti-
go aluno do curso de Produ-
ção Agrícola, considera que 
na altura já tinha noção da 
“importância histórica da-
quele momento”, revelando 
que na sua opinião essa “im-
portância ainda continua a 
existir para a cidade”, referiu. 

A cerimónia contou ainda 
com a intervenção de Carlos 
Moreira, presidente da Asso-
ciação Humanitária de Bom-
beiros, de Luís Torres Pereira, 
filho do docente que ministrou 
a primeira aula, e de Cardoso 
Simões, membro da comissão 
instaladora do Instituto Po-
litécnico de Vila Real que to-
mou posse em março de 1974.

Com esta sessão a UTAD 
encerra as comemorações dos 
40 anos de Ensino Superior 
em Vila Real, iniciadas a 2 de 
março de 2014, numa ceri-
mónia que evocou a tomada 
de posse da primeira Comis-
são Instaladora do Institu-
to Politécnico de Vila Real.■

UTAD recua 40 anos no tempo e celebra 
primeira aula do IPVR
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) encerrou, no dia 5 de dezembro, as comemorações relativas aos 40 
anos de Ensino Superior em Vila Real com a realização de uma sessão evocativa da primeira aula do Instituto Politécnico de 
Vila Real (IPVR), ministrada no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários da Cruz Verde.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Vila Real|Santa Marta de Penaguião

Com o principal objeti-
vo de detetar as crianças em 
risco de ter défice de desen-
volvimento da linguagem e 
dislexia e procurar respostas 
científicas para esse com-
bate, o projeto “Língua Ler” 
surgiu na sequência de um 
rastreio às crianças do en-
sino básico do concelho. 

O rastreio, neste momen-
to, encontra-se a ser feito com 
as crianças de cinco anos do 
concelho, porque “a investiga-
ção mostra-nos para começar 
o mais cedo possível e para o 
ano estas crianças terão seis 
anos e vão para o primeiro 
ciclo”, frisou Ana Paula Vale, 
acrescentando que o principal 
objetivo é “detetar as crianças 
que estão em risco de atraso de 
desenvolvimento da lingua-
gem, que sustenta a aprendi-
zagem da leitura e da escrita”.

Luís Machado, presiden-
te da Câmara Municipal de 
Santa Marta de Penaguião, 
referiu que “a parceria surgiu 
pela aposta na educação, por-
que o município só tem futu-
ro através do conhecimento”. 

“Estamos no início, pri-
meiro fizemos a avaliação das 
crianças para percebermos 
em que níveis se encontram, 
agora estamos a aplicar o pro-
grama”, declarou a psicóloga.

Para Luís Machado, “este 
programa visa essencialmente 
fazer o despiste das dificulda-
des ligadas à linguagem, com 
a finalidade de acompanhar as 
crianças para que ultrapassem 
as suas dificuldades e estejam 
em condições de adquirir co-
nhecimento”, afirmou o edil.

Para além do apoio às 
crianças, o projeto passa tam-
bém por sessões de formação 
às professoras, “à medida que 
aplicamos o programa de de-
senvolvimento, este vai fican-
do nas mãos das educadoras”, 
contou Ana Paula Vale, reve-
lando que todas as ativida-
des desenvolvidas no projeto 
são realizadas pela Unidade 
de Dislexia, “somos nós que 
desenhamos os jogos, apro-
priados à idade das crianças 
e cujo conteúdo tem sem-
pre a ver com a linguagem”.

Ana Paula Vale salienta 

a importância da formação 
avançada das educadoras, 
uma vez que “vão aprofun-
dar e adquirir ferramentas, 
não apenas no domínio do 
desenvolvimento da lingua-
gem, mas também na de-
teção precoce de casos em 
risco de perturbações no 
desenvolvimento”, concluiu.

O programa divide-se em 
sessões de meia hora, qua-
tro vezes por semana. “Duas 
sessões são feitas por nós 
com as educadoras a assis-

tir, as outras duas são fei-
tas pelas educadoras com 
os materiais que nós deixa-
mos”, explicou a responsável.

Este sistema vai durar 
todo o ano com as crianças de 
cinco anos e, para o próximo 
ano, serão introduzidas no 
projeto as crianças de quatro 
anos. “Nessa fase do projeto, 
as educadoras irão repetir 
a aplicação do programa às 
crianças de cinco anos, con-
nosco a supervisionar e nós, 
vamos trabalhar diretamen-
te com as crianças de quatro 
anos”, revelou Ana Paula Vale.

No que diz respeito à 
adesão ao projeto por par-
te dos pais, o presidente da 
autarquia revela que, “foi ex-
celente porque ajudamos as 
crianças a superar qualquer 
obstáculo e também pres-
tamos um apoio às famílias 
para melhorar as capacidades 
das crianças”, frisou o edil.

Com a aplicação deste 
projeto, a psicóloga acredita 
que “é uma forma de capa-
citar as crianças, de poten-
ciar as suas capacidades de 

linguagem para entrarem na 
escola o melhor equipadas 
possível”, afirmou, acrescen-
tando que “a investigação 
mostra que a linguagem é 
dos principais fatores do su-
cesso escolar e tanto a apren-
dizagem da leitura como da 
escrita, dependem de uma 
maneira muito intensa do de-
senvolvimento da linguagem”.

O projeto “LínguaLer – 
Sucesso para Todos” decor-
re ao longo de todo o ano, 
em Santa Marta de Pena-
guião, e será avaliado no fi-
nal do ano letivo, voltando a 
realizar-se no próximo ano. 

A dislexia afeta atualmen-
te uma em cada 20 crianças 
em idade escolar e pode ser 
uma síndrome para toda a 
vida, contudo o diagnóstico 
atempado e o acompanha-
mento especializado redu-
zem os seus impactos nega-
tivos na vida dos cidadãos. 

A Unidade de Dislexia da 
UTAD existe desde 2005 e 
tem como principal função 
o diagnóstico de perturba-
ções no desenvolvimento.■

“LínguaLer” pretende combater dificuldades 
de aprendizagem
Alunos do último ano do pré-escolar do município de Santa Marta de Penaguião encontram-se a participar no projeto “Língua 
Ler” que visa combater as dificuldades de aprendizagem. A ação é promovida pela Unidade de Dislexia da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em parceria com a autarquia de Santa Marta de Penaguião.
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> Ana Paula Vale, responsável pela Unidade de Dislexia da UTAD

Texto e fotos: Ana Portela
                      Salomé Ferreira
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O primeiro foco de infesta-
ção desta praga, que prejudica 
a produção de castanha, foi 
detetado no final do mês de 
abril na região transmontana, 
um ano depois de ter sido si-
nalizada pela primeira vez em 
Portugal, na região do Minho. 

Após a deteção da pra-
ga foi criada uma comissão 
de acompanhamento a nível 
nacional, que junta vários 
organismos, nomeadamente 
a Direção Geral Alimenta-
ção e Veterinária, o Instituto 
da Conservação da Natureza 
e das Florestas, I.P., a Dire-
ção Regional de Agricultura 
e Pescas do Norte, o Institu-
to Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária, I.P., 
a Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), o Instituto Politéc-
nico de Bragança e a RefCast. 

Em maio deste ano foi 
ainda acionado um plano 
de emergência com a co-
laboração dos associados 

da RefCast, a DRAPN e a 
DRAPC, bem como com 
os municípios. Foram tam-
bém realizadas várias reu-
niões concelhias envolvendo 
os presidentes das Juntas de 
freguesia, com o objetivo de 
sensibilizar e fazer a prospe-
ção de galhas nas freguesias. 

Desta forma surgiu o 
programa “BioVespa”, envol-
vendo os municípios na luta 
biológica contra a vespa das 
galhas do castanheiro. No 
que se refere à adesão dos 
municípios José Gomes La-
ranjo, presidente da RefCast 
e investigador da UTAD, 
considera que a “adesão foi 
boa, estamos muito satisfei-
tos”, afirmou ao VivaDouro.

“Se estivermos todos 
juntos e articulados ainda 
parecemos maiores”, acres-
centou o presidente da Asso-
ciação Nacional de Castanha. 

Francisco Lopes, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Lamego, cidade onde se 

assinou o protocolo, revela 
que se encontram empenha-
dos nesta parceria porque já 
foi detetado “o foco da vespa 
das galhas e achamos que só 
a cooperação é que resolve o 
problema, porque eliminar 
o foco num município e ele 
manter-se nos municípios vi-
zinhos irá continuar a condi-
cionar o combate a esta pra-
ga”, declarou ao VivaDouro.

De acordo com José Go-
mes Laranjo, “90% da pro-
dução está em risco se nada 

for feito”, referiu, ao dar o 
exemplo de Itália “onde a ves-
pa saiu fora de controlo e a 
produção caiu cerca de 80%”.

O início da luta biológica 
encontra-se planeado para 
a primavera de 2016, altura 
em que se estima que sejam 
feitas cerca de 200 “largadas”. 
O presidente da RefCast in-
forma que serão necessários 
cerca de 60 mil euros para 
a “aquisição de parasitas se 
todas as largadas previs-
tas forem feitas”, declarou.

A luta biológica consiste na 
largada de parasitoides, inse-
tos que se alimentam das lar-
vas que estão nas árvores e são 
capazes de exterminar a vespa. 

Uma vez que as enco-
mendas têm de ser feitas este 
mês, é preciso, segundo José 
Gomes Laranjo, assegurar o 
pacote financeiro necessário, 
“é por isso que estamos aqui 
neste momento a assinar este 
protocolo para percebermos 
quais são os municípios que 
estão com esta causa”, referiu. ■

Produtores de castanha e municípios unem 
esforços para combater vespa do castanheiro
A RefCast, Associação Nacional de Castanha e cerca de 30 municípios assinaram, no passado dia 4 de dezembro, em Lamego, 
o protocolo de colaboração “Biovespa” que visa unir esforços no combate à vespa do castanheiro através da luta biológica. A 
Associação estima que sejam necessários cerca de 60 mil euros para a realização das 200 largadas previstas para abril de 2016.
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Reportagem VivaDouro

Para Sérgio Salgueiro, 
membro da GNR do Peso 
da Régua, o facto de pas-
sar a noite da consoada a 
trabalhar já não é uma no-
vidade. O militar já passou 
por três vezes esta quadra 
longe da família e garante 
“que foi sempre diferente”.

Em todas as vezes que 
esteve de serviço nessa noi-
te, um ano em Santarém e 
dois no comando de Bra-
ga, o membro da GNR es-
teve a realizar patrulhas de 
ocorrências, ou seja, “esta-
mos de serviço naquele mo-
mento do jantar”, explicou. 

Sérgio Salgueiro conside-
ra que esta é uma hora “par-
ticularmente difícil porque 
é quando as nossas famílias 
estão reunidas”, revelou. Ape-
sar de esta situação ocorrer 
durante todo o ano o militar 
da GNR acredita que nesta 
época custa mais, uma vez 
que como tem uma “família 
numerosa, é difícil durante 
o resto do ano juntar todos 

os elementos, o que acon-
tece só no Natal”, afirmou.

“Tentamos refugiar-nos 
nos nossos camaradas, ten-
tamos fazer uma noite espe-
cial o que não é fácil porque 
estamos de patrulha e temos 
de estar disponíveis”, disse ao 
VivaDouro Sérgio Salgueiro.

Alcides Fernandes, tam-
bém membro do comando 
territorial do Peso da Régua, 
trabalhou nesta quadra ape-
nas uma vez. No entanto, o 
militar da GNR considera 
que esta foi uma “boa expe-
riência”. “Na nossa profissão 
trabalhamos todos os dias 
do ano, 24 horas por dia e 
ao abraçarmos esta profissão 
já sabemos disso”, afirmou. 

Para Alcides Fernandes 
esta é uma noite de trabalho 
“igual às restantes”, ainda as-
sim, “por ser aquela noite 
que está mais associada à fa-
mília, as pessoas que estão a 
trabalhar estão sempre com 
um amargo de boca, diga-
mos assim” (risos), afirmou.

De acordo com os mili-
tares da GNR, muitas das 
ocorrências que têm nessa 
noite vêm de pessoas que se 
encontram sozinhas e “tele-
fonam para a guarda”. “No 
fundo não é uma situação 
policial que nos leva às pes-
soas, mas sim uma palavra 
amiga que possamos ter”, 
afirmou Alcides Fernandes.

Sérgio Salgueiro conta que 
no último natal tiveram uma 
ocorrência deste tipo, “fomos 
chamados para um incêndio 
numa habitação, era uma se-
nhora que vivia sozinha e a 
braseira que tinha debaixo 
da mesa acabou por pegar 
fogo a uma toalha e a senho-
ra chamou-nos a nós e aos 
bombeiros” recorda o militar. 
“A senhora acabou por pedir 
para ficarmos mais um pouco 
para conversar, sentimos que 
ajudámos a senhora a sentir-
-se um pouco melhor naque-
le dia”, contou ao VivaDouro.

Na corporação dos Bom-
beiros Voluntários da Cruz 
Branca, em Vila Real o ce-
nário não é muito diferente. 
Nesta noite costumam estar 
de serviço cerca de 10 pes-
soas, incluindo os voluntá-
rios, os técnicos do INEM 
e o operador de central.

Isabel Pereira, bombeira 
há 21 anos, conta que prati-
camente nasceu na corpora-
ção, uma vez que faz parte de 
uma “família de bombeiros”. 
Foram já várias as vezes que 

esteve de serviço na noite 
de consoada, “calha um bo-
cadinho a todos”, explicou.

“O facto de estar de serviço 
nesta noite entristece-nos um 
pouco porque temos muito 
o hábito da família, mas por 
outro lado também nos senti-
mos acarinhados pelos nossos 
colegas”, revelou a bombeira. 

Com o objetivo de fa-
zer com que a noite seja um 
pouco diferente, os elemen-
tos que se encontram de 
serviço organizam-se en-
tre si e cada um deles leva 
uma especialidade gastro-
nómica da época e realizam 
uma consoada em conjunto.

Para Vítor Fernandes, 
bombeiro há dois anos, este 
vai ser o primeiro natal em 
que irá estar de serviço. “Es-
pero que seja calmo, sei que 
vai ser bom porque vou es-
tar com a minha família dos 
bombeiros”, declarou o jovem.

No entanto, Vítor Fernan-
des revela que é “um pouco 
difícil”, uma vez que os pais se 
encontram emigrados e vêm 
passar o natal a Portugal.■

Histórias de quem passa o natal a trabalhar
Já imaginou como seria passar o natal longe da família por motivos profissionais? O VivaDouro foi perceber a forma como 
duas forças de segurança passam a noite de consoada. Conheça a história de dois bombeiros Voluntários da Corporação da 
Cruz Branca, em Vila Real e de dois elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Peso da Régua.
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> Isabel Pereira e Vitor Fernandes, bombeiros voluntários da Corporação da Cruz Branca, em Vila Real

> Alcides Pereira e Sérgio Salgueiro membros da GNR do Peso da Régua
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Há vinte e quatro anos que 
cerca de 40 pessoas, de etnia 
cigana, moravam no acampa-
mento junto à Barragem de 
Bagaúste. O que era para ser 
uma situação provisória após 
as cheias que decorreram em 

1989, tornou-se numa situação 
constante, “não houve capaci-
dade de resolver, ao longo do 
tempo, esta situação e portanto 
nós tivemos que colocar mãos à 
obra e resolver o problema”, de-
clarou Mário Mesquita Montes, 

vereador da Câmara Municipal 
do Peso da Régua, responsá-
vel pelo Pelouro da Habitação.

“Era um problema de na-
tureza social, com condições 
de vida precárias que não es-
tão de acordo com aqueles que 
são, hoje em dia, os nossos va-
lores atuais, sobretudo para as 
crianças, porque é uma zona de 
proliferação de vários tipos de 
problemas, como a ameaça de 
animais ou até mesmo doenças”, 
afirmou o vereador, acrescen-
tando que “são situações mui-
to complicadas e que demora-
ram tempo demais a resolver”.

Com a classificação do 
Douro como Património Mun-

dial da UNESCO, em 2001, 
aumentou a pressão para a 
limpeza do espaço, junto à 
linha de comboio do Dou-
ro, que era considerada por 
muitos como uma das “maio-
res nódoas negras” da região. 

O vereador do Peso da Ré-
gua garantiu que as famílias 
foram bem integradas na so-
ciedade, “a única diferença 
que há neste momento é que 
em vez de residirem junto à 
Barragem de Bagaúste, estão 
a residir no centro da cida-
de”. “As crianças já frequen-
tavam as escolas, as pessoas 
vinham até à cidade portante 
estavam perfeitamente adapta-

das ao ambiente social”, real-
çou Mário Mesquita Montes.

O autarca mostrou-se sa-
tisfeito com a situação atual,  
“resolvemos o assunto de 
uma maneira que nos pare-
ce ser digna e devolveu àque-
las pessoas condições de vida 
que são fundamentais”, disse.

Apesar de se localizar no 
município do Peso da Régua, 
era um problema que tinha 
implicações em toda a região. 
“Havia associado a este pro-
blema social, um problema 
ambiental, de paisagem e da 
imagem da própria região que 
era muito prejudicada”, confes-
sou Mário Mesquita Montes.■

Alijó irá amortizar na dívida cerca 
de dois milhões de euros dos impos-
tos deste ano, valor que se situa nos 19 
milhões de euros e que irá baixar, por 
isso, para os 17 milhões.

“Estamos a falar de mais de dois 
milhões de euros que serão entregues 
na banca rapidamente”, afirmou à 
Lusa, o presidente da Câmara Muni-
cipal, Carlos Magalhães, salientando 
que as receitas já recebidas pelo mu-

nicípio, mais as previstas até ao final 
do mês, servirão para abater a dívida. 

Carlos Magalhães declarou que 
“estamos a cumprir aquilo que pro-
metemos, que é resgatar o futuro do 
concelho de Alijó o mais rapidamente 
possível”, garantindo que o abatimen-
to até agora realizado se deve “aos es-
forços de conter a despesa nestes dois 
últimos anos, o que possibilitou uma 
melhoria assinalável na atual saúde fi-
nanceira da autarquia”.

Após um tempo de contenção ri-
goroso nos gastos do concelho, que li-
mitou o investimento de Alijó, Carlos 
Magalhães refere que no próximo ano 
“a prioridade são as pessoas”. Mais tar-
de, a autarquia quer apostar na rege-
neração urbana, aproveitando o novo 
quadro comunitário.■

O concelho de Alijó reduziu, no ano de 2015, cerca de dois mi-
lhões de euros à dívida da autarquia. Para o futuro, o presidente 
do município tem como prioridade a população e a regeneração 
urbana.

Já foram realojadas as famílias que viviam junto à Barragem 
de Bagaúste

Alijó reduz dois milhões à 
dívida do município

No dia 20 de novembro, as casas precárias junto à Barragem da Bagaúste, Peso da Régua, começaram a ser demolidas. As 12 famílias 
foram realojadas no bairro das Alagoas, mais conhecido por bairro Verde. Esta operação permitirá eliminar uma das “maiores nó-
doas negras” do Douro Património Mundial.

Texto: Ana Portela
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Tabuaço

De segunda a quinta-feira os 
corredores da antiga escola Abel 
Botelho enchem-se de alunos 
seniores com vontade de apren-
der mais. O projeto iniciou em 
maio do ano passado em regime 
experimental e arrancou oficial-
mente em outubro de 2014, nes-
sa altura com cerca de 25 alunos. 

“A principal ideia que levou à 
criação da Universidade Sénior 
foi permitir que os nossos mu-
nícipes com mais de 55 anos e 
que se encontram a usufruir da 
aposentação pudessem aceder à 
formação em diferentes áreas e o 
consequente incremento da qua-
lidade na forma como ocupam o 
seu tempo”, explica Carlos Car-
valho, presidente do município. 

O plano de estudos é varia-
do, os alunos podem escolher 
entre várias disciplinas, desig-
nadamente, informática, língua 
estrangeira, música, património 
cultural e imaterial, saúde e cui-
dados básicos, educação física, 
pintura e artes decorativas, hidro-
massagem e ainda teatro, esta últi-
ma ministrada pela primeira vez.

Depois da aula de inglês che-
gou a vez da disciplina de artes 
decorativas. No intervalo, Flo-
rinda conta que assim que abri-
ram as inscrições decidiu aderir 
à iniciativa. “Faz bem às pessoas 
que estão sozinhas em casa, é 

um divertimento, além de se 
aprender o convívio também é 
importante”, afirma a estudante. 

Entre as várias disciplinas 
em que se encontra inscri-
ta, Florinda revela que a que 
mais gosta é informática, “o 
meu filho está no estrangei-
ro e é bom conhecer as novas 
tecnologias para comunicar 
com ele”, contou ao VivaDouro.

Maria Pereira teve uma “vida 
agitada” e agora que os filhos se 
encontram fora decidiu inscre-
ver-se na Universidade Sénior 
como forma de combater a soli-
dão. “É uma boa ideia para apren-
der mais e não esquecer o pouco 
que se sabe”, referiu a aluna. 

“Nunca é tarde para apren-
der”, afirmou Maria Pereira, ao 
mesmo tempo que realizava 
o trabalho de arte decorativa. 

O número de alunos em cada 
uma das aulas é “muito variável”, 
explica Raul Pinheiro, coordena-
dor e aluno da Universidade Sé-
nior, sendo que a disciplina que 
atrai mais pessoas é Música, “é 
uma aula que toda a gente adere 
sem grandes reservas”, afirmou. 

“Tem havido uma intera-
ção constante no sentido de as 
artes formativas irem, na me-
dida do possível, ao encontro 
dos anseios e desejos dos alu-
nos porque entendemos que a 

motivação é um fator funda-
mental para o sucesso deste pro-
jeto”, referiu Carlos Carvalho.

Raul Pinheiro faz um ba-
lanço positivo da iniciativa até 
ao momento, no entanto, re-
fere que a “adesão deveria ser 
maior”, uma vez que “se houves-
se mais gente havia mais força 
para dizer que gostávamos de 
realizar mais coisas”, explicou. 

O presidente da autar-

quia considera que a adesão 
tem sido “bastante boa, tendo 
em conta a realidade demo-
gráfica”, vivida no concelho. 

Carlos Carvalho sublinha 
que a “principal dificuldade 
é trazer mais pessoas das res-
tantes localidades à sede do 
concelho para usufruírem des-
ta iniciativa situação na qual 
estamos a trabalhar no sen-
tido de inverter”, comentou.■

Universidade Sénior de Tabuaço pretende atrair 
alunos de localidades fora da sede de concelho
Criada em maio do ano passado, a Universidade Sénior de Tabuaço arrancou o segundo ano letivo com cerca de 35 alunos 
inscritos. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Associação Nacional de Professores.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Licenciado em direito, foi diretor 
municipal da presidência de Câmara do 
Porto, chefe de gabinete do ministro das 
obras públicas, docente universitário, 
como é que surge a área do vinho na vida 
de Manuel Cabral?

Eu nasci numa família ligada ao vinho. 
Lembro-me de em miúdo estar num 
quarto em cima dos lagares onde o mosto 
fervilhava e portanto toda a vivência das 
vindimas e do ciclo da vinha é algo que me 
diz muito desde sempre. Depois desenvolvi 
a minha formação em direito, fui fazendo 
a minha vida profissional tendo entretanto 
trabalhado durante muitos anos na 
Comissão de Coordenação da Região do 
Norte e nessa altura surgiu oportunidade 
de candidatar o então presidente, Luís 
Braga da Cruz, a uma organização europeia 
de região vitícolas, que é uma organização 
que na altura envolvia cerca de 50 regiões 
vitícolas europeias de 11 países. 

Portanto esse é o primeiro cargo 
ligado ao setor?

Sim, para além das minhas vivências 
enquanto mais novo ao ciclo da vinha o 
primeiro cargo é esse. Coube-me a mim 
preparar a candidatura do engenheiro Luís 
Braga da Cruz, ele foi eleito presidente 
dessa associação em 1998 e propôs-me 
para secretário-geral dessa organização. 
Exerci essa função durante praticamente 
quatro anos. Isto permitiu-me conhecer 
basicamente duas coisas: a europa vitícola 
na sua globalidade e diversidade e depois 
o processo de decisão comunitário. 
Depois mais tarde durante oito anos 
e meio representei a Câmara do Porto 
na assembleia da Rede de Capitais dos 
Grandes Vinhedos que envolve várias 
regiões vitícolas de todo o mundo, o que me 
permitiu ter  uma visão muito mais alargada 
daquilo que é o mundo do vinho. Sendo 
o vinho um elemento importantíssimo 
para a projeção internacional entendíamos 
que essa plataforma era importante para 
interagir primeiro com o setor segundo 
com a região. O Douro e o Porto estão 
umbilicalmente ligados. O Porto não seria 

16

Entrevista com Manuel de Novaes Cabral
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Manuel de Novaes Cabral, as-
sumiu em novembro de 2011 
o cargo de presidente do Ins-
tituto dos Vinhos do Douro e 
Porto. O VivaDouro esteve à 
conversa com o dirigente.

o mesmo sem o Douro tal como o Douro 
não seria o mesmo sem o Porto. Portanto 
aquela diferença do que era a produção 
“Douro” e o comércio “Porto” cada vez 
menos existe então se falarmos hoje no 
chamado enoturismo isto é algo que entra 
pelos olhos dentro. Não há turismo no 
Douro sem passar pelo Porto. O Porto 
é uma porta de entrada não apenas para 
o Douro mas para toda a região, mas em 
particular para o Douro porque tudo 
aquilo que este representa.

Como é que surgiu a nomeação do 
Governo para o cargo de presidente do 
IVDP?

Apesar de eu não ter uma ligação direta 
em termos de propriedade ao Douro, a 
minha família foi do Douro para o Porto no 
fim do século XVIII. Tenho muita ligação 
familiar ao Douro. Portanto o facto de eu 
sentir o Douro, de respirar o Douro e de 
ter tido responsabilidade em organizações 
internacionais através das quais mantive 
sempre uma ligação muito forte ao Douro 
vi isso como quase natural. Foi uma coisa 
na qual eu nunca pensei, tendo em conta 
o meu percurso de vida. Também nunca 
fiz desenhos muito específicos das coisas 
que ia fazer futuramente. Devo dizer que 
foi quase natural e foi um processo muito 
rápido.

Pegando um bocadinho na situação 
que encontrou quando tomou posse do 
cargo, quais foram os principais desafios 
que sentiu?

O meu primeiro desafio foi a 
reorganização institucional desta casa. 

Essa reorganização era para si uma 
questão importante?

Foi uma questão importantíssima 
porque o instituto estava desde há muitos 
anos assente na união de duas casas, o 
Instituto do Vinho do Porto e a Comissão 
Interprofissional da Região Demarcada 
do Douro. A casa foi reestruturada nas 
suas direções exatamente naquilo que 
são as suas principais funções e áreas 
de intervenção e atividade. O segundo 
aspeto que eu mencionava também tem 
a ver com instituições, mas neste caso 
com a rede institucional. O Douro tem 
uma debilidade institucional grande que 
se contrapõe com duas coisas, uma delas 
é o reforço das instituições e a outra é a 
rede. Se as instituições não trabalham 
em rede as coisas são muito mais difíceis. 
É necessário trabalhar muito em alguns 
caminhos naquilo que são as soluções e 
naquilo que é a estrutura da vinha e do 
vinho nas suas diferentes vertentes que vai 
desde a plantação até à comercialização.  

A produção diz-nos que este ano 
subimos 15% feita a analogia com o ano 
transato. Qual é o principal motivo deste 
crescimento?

A vindima 2015 foi muito boa. É um 
ano de produção muito bom, em termos 
qualitativos e em termos quantitativos 
crescemos. Não crescemos tanto quanto 
as projeções deram em abril. O mercado 

mundial de vinho é altamente competitivo 
e temos que ir um pouco atrás no tempo 
para perceber a história e o seu contexto. 
O nosso vinho é sempre o melhor do 
mundo, o vinho do Porto tem uma história 
importantíssima, mas não podemos 
ser autistas, temos que ser realistas e o 
mercado não é elástico, sendo altamente 
concorrencial. Se baixamos a guarda num 
determinado mercado, há sempre outras 
regiões e vinhos que estão na calha para 
agarrar aquele mercado. Temos que estar 
muito atentos e presentes nos mercados 
que temos, nunca podemos considerar um 
mercado como nosso. A região demarcada 
do Douro na sua totalidade, representa 50% 
das exportações de vinhos portugueses e 
se pegarmos só nos vinhos com dimensão 
de origem e com dimensão geográfica, 
os vinhos da região representam 76% 
das exportações de vinho português. Só 
o vinho do porto representa 43% das 
exportações de vinho.

Quais são os principais mercados do 
vinho do Porto?

O vinho do porto está em todo 
o mundo, estamos em cerca de 120 
mercados, há mais países, mas são muito 
pequenos, portanto, estamos em todo o 
mundo. Sendo que o vinho do Douro está 
em cerca de 100 mercados. 

Podemos chamar-lhes mercados 
tradicionais a esses mercados principais?

São mercados tradicionais. Dos 10 
primeiros mercados que absorvem cerca 

Manuel de Novaes Cabral: “Tudo o que é

Texto e Fotos: Pedro Santos Ferreira
                      Salomé Ferreira
                     Ana Portela

Douro é importante para Portugal”

> Manuel de Novaes Cabral, presidente do IVDP
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Entrevista com Manuel de Novaes Cabral

de 90% da comercialização, oito são da 
Europa e apenas dois são de fora, os Estados 
Unidos e Canadá, todos os outros são da 
Europa. O que também tem significado. O 
vinho do Douro que está neste momento 
em quase 100 países tem a situação quase 
inversa em termos de mercados. O vinho 
do porto exporta cerca de 85% da sua 
produção e os vinhos do douro exportam 
cerca de 40% da produção. Está a crescer 
muito rapidamente a quota de exportação 
do vinho do Douro. O mercado nacional 
do vinho do porto está a crescer. A quota 
de exportação do vinho do Douro está a 
crescer portanto há aqui um movimento 
inverso. É preciso que às vezes tenham 
muito cuidado e aquilo que eu costumo 
dizer é que o vinho do porto deve procurar 
novos mercados, mas nunca pode 
negligenciar o trabalho dos mercados 
tradicionais, porque isto também entra 
pelos olhos dentro. 

Portanto, se não estou em erro, a 
França lidera aqui o melhor mercado.

É um belíssimo mercado, a França 
ultrapassou o Reino Unido em 1963. Para 
o francês médio o vinho do porto é um 
vinho aperitivo. Mas há aqui um trabalho 
que está a ser feito e que está a ter alguns 
resultados, no sentido de fazer perceber 
aos franceses que o vinho do porto não é 
apenas um vinho aperitivo e que pode ser 
bebido depois da refeição como os ingleses 
fazem.

Ou seja, o mercado inglês continua 
a ser muito mais conhecedor que o 
mercado Francês?

Admito isso, mas não queria, acho que 
não é legítimo tirar essa conclusão mas 
admito que sim. Mas não é uma conclusão 
que eu consiga tirar porque acho que 
era preciso desenvolver um bocadinho 
mais sobre o assunto, agora, tem havido 
um esforço muito grande por parte das 
empresas e do Instituto no sentido de 
mostrar várias coisas, eu costumo dizer, 
o vinho do Porto é um vinho muito 
tradicional, que não quer perder esse 
sentido tradicional, mas tem de encontrar 
inovação, voltando à região. Eu não 
tenho dúvidas em afirmar que a região 
demarcada do Douro é das mais inovadoras 
do mundo, mesmo comparando com 
o novo mundo, em termos de vinha, 
e em termos de vinho. Aqui a UTAD 
tem um papel muito importante pelo 
facto de haver uma grande circulação de 
informação de pessoas por todo o mundo, 
isso é importantíssimo no sentido de 
nos trazer novas formas de olhar para 
a vinha e o vinho. O nosso esforço e das 
empresas, repare, eu sublinho sempre que 
o instituto não tem um papel autónomo, 
o instituto trabalha com as empresas, 
com os produtores, com os viticultores. 

nosso papel com as empresas vai muito 
no sentido de encontrar novas formas de 
consumo, novos momentos de consumo, 
para chegar a novos consumidores. 
Sem perder o tradicionalismo, tudo isto 
é compatível mas nós temos que ser 
imaginativos e ser capazes de não perder 
duas coisas, não perder a tradição, porque 
a tradição é importante mas não perder 
a capacidade de inovar e nós temos feito 
isso. 

Quais são os próximos mercados 
que irão tentar atingir? Já estão 
determinados? 

Não, o que eu lhe posso dizer em 
relação a isso é que temos os mercados 
completamente definidos e estabilizados, 
por exemplo, França, EUA, Brasil. 
Depois há outros mercados onde vamos 
desenvolvendo ações e há mercados que 
queremos experimentar, são as ações 
de manutenção ou experimentação, e aí 
estamos a falar em Espanha, Alemanha, 
nos Países Nórdicos ou na China e Rússia, 
apesar de aqui a instabilidade política ser 
um fator determinante.

Entrando na questão do enoturismo, 
este setor tem beneficiado com o fato do 
Porto estar na moda, se uma coisa leva à 
outra, levando a procura também para o 
Douro e para o vinho do Porto?

“O Porto está na moda mais do que o 
Douro? O que é que o Douro tem a ver com o 
facto de o Porto estar na moda?”Respondo 
com estas duas perguntas porque o Douro 
tem muito a ver com o facto de o Porto 
estar na moda. Se eu tivesse que pôr um 
quarto vetor, eu escolhia o território. 
Território na perspetiva da cultura, do 
património, da economia, quando falo 
do território é disto. É evidente que há 
aqui uma dimensão Porto que é muito 
importante. Não podemos falar na 
projeção do Porto sem falar na projeção 
de Portugal, tudo isto está ligado. A região 
demarcada do Douro é um elemento que 
se encontra referido em grande parte dos 
produtos do vinho do Porto. Há aqui uma 
interação brutal entre o que é o Porto e o 
Douro. Para mim, esta é a ligação que eu 
chamo umbilical e incindível e ela tem 
crescido. Quanto mais elementos tivermos 
de atração, mais ganhamos todos e aqui 
há um trabalho que é muito importante, o 
trabalho em rede, isso é muito importante 
e não se pode restringir ao Douro. Quanto 
mais nós trabalharmos de “braço dado” 
mais ganhamos, todos. É isso que eu acho 
que temos que dizer cada vez mais e com 
mais força e mais alto.

Planos que estão em cima da mesa 
para o futuro do IVDP?

Há aqui um trabalho de muitos anos 

de plantação, respetivamente à agricultura, 
que queremos tratar muito bem aquilo que 
plantamos e esperemos que se fortifique. 
Tenho muito respeito pela história desta 
casa e por tudo que foi feito por todos os 
meus antecessores, como IVDP. Há aqui 
um trabalho de continuidade que é muito 
importante. 

Temos agora um desafio muito grande 
que é pôr o conselho interprofissional 
com as fortíssimas responsabilidades que 
tem a trabalhar, ou seja, pôr o comércio 
e a produção a trabalhar de uma forma 
interativa connosco, portanto, este tripé 
que é a produção, o comércio e o Estado 
têm que trabalhar cada vez mais de braço 
dado. Há muitos desafios que têm a ver 
com o território, com a produção, com 
os vinhos, a comercialização e que têm 
que ser trabalhados conjuntamente. Se 
não existir um bom diálogo e uma boa 
interação e um trabalho muito grande de 
rede com a produção e com o comércio, 
nós não vamos a lado nenhum. Para mim 
este trabalho é o principal desafio que 
temos para os próximos anos. 

Quer deixar uma mensagem para os 
produtores do Douro?

 O futuro vale a pena.■

importante para a Região Demarcada do
Douro é importante para Portugal”
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Em que contexto surgiu a 
Cooperativa Agrícola do Távora? 

A Cooperativa tem 60  anos de idade 
e surgiu como Adega Cooperativa 
precisamente com o objetivo de existir 
um lugar onde se pudesse concentrar 
a produção. Um grupo de agricultores 
estando atentos às necessidades do 
país e da região resolveu lançar a obra 
e trabalhar no sentido de ter condições 
para lançar as primeiras pedras para a 
construção da Adega Cooperativa. 

Quais são os principais objetivos 
da cooperativa?

O nosso principal objetivo é em 
primeiro lugar garantir estabilidade 
aos agricultores. Depois o grande 
objetivo é continuar a ser uma 
estrutura sólida que se afirme na 
região e no país e que dê garantia de 
dignidade a todos os seus associados.

Quais são as principais vantagens 
que os produtores encontram ao 
trabalharem com cooperativas?

A primeira grande vantagem tem 
a ver com o consumidor. Quando os 
consumidores escolhem produtos 

das cooperativas estão a escolher 
produtos portugueses. Depois ao 
preferirem produtos das cooperativas 
estão a dar alguma sustentabilidade 
ao que é a coesão territorial. Entenda-
se que a cooperativa neste momento 
é a maior entidade empregadora da 
região, salvaguardando as câmaras e 
os agrupamentos de escolas.

Quantos trabalhadores têm neste 
momento?

Neste momento trabalham 
diariamente na nossa estrutura mais 
de 72 cooperantes a tempo definitivo. 
Nesta altura temos ainda mais 
colaboradores porque estamos numa 
fase de trabalho sazonal.

No que diz respeito à produção 
dos últimos três anos, qual foi a 
quantidade de produtos produzida? 
E o valor?

No que se refere à maçã temos 
estado em crescimento. Este foi o 
ano de maior produção da história 
da cooperativa no que se refere a este 
produto. 

Houve alguma razão para a 
produção deste ano ter sido maior?

A razão pela qual houve uma 
grande quantidade de maçã não tem 
só a ver com o aumento de produção 
mas tem a ver com o aumento da 
área produtiva. Existe cada vez mais 
gente a procurar plantio de maçãs 
ou porque reconverteu o pomar com 
novas variedades e técnicas que lhe 
permitam aumentar a produção por 
hectare ou com a entrada de jovens 
agricultores que dedicaram a sua 
atenção à produção deste produto 
endógeno. 

Esse crescimento também se 
verificou na área do vinho?

No que se refere à vinha há dois anos 
houve uma produção menor, fruto de 
alguns problemas climatéricos. No ano 
passado a produção já foi um pouco 
melhor, ainda não tão exuberante 
como este ano, pelo facto de ter 
havido bastantes arranques de vinha 
para reestruturação. Isto refletiu uma 
pequena quebra de produção, mas ao 
mesmo tempo o garante de no futuro 
ter uma produção maior e de melhor 
qualidade. Este ano isso já foi notório, 
tivemos uma produção cerca de 25% 
acima do que seria normal num ano 
comum e para o ano iremos ter com 
certeza uma produção maior.

A Cooperativa Agrícola do 
Távora tem apostado na exportação?

Já aderimos há uma série de 
anos a um protótipo de exportação, 
candidatámo-nos à chamada 
internacionalização para países 
terceiros: China, Angola, Brasil e 
Estados Unidos. Este ano em particular 
está a ser bastante favorável em termos 
de exportação, já mandámos alguns 
contentores de vinho para a China e 
estamos a mandar alguns para o Brasil. 
Encontramo-nos ainda a exportar 

bastante espumante para a Europa.

 Já apostaram também na 
exportação de maçã?

Este ano já exportámos cerca de 20 
contentores de maçã para a Colômbia 
e para o Chile e temos grandes pedidos 
de maçã para o Dubai e Arábia Saudita. 
A questão que se coloca é que o preço 
não nos agrada substancialmente, 
nomeadamente para estes dois países. 
Para os países da América Latina 
temos exportado com regularidade, 
estamos a falar de cerca de 22 toneladas 
por semana, o que para nós é um bom 
negócio porque nos ajuda a escoar 
determinado produto e ao mesmo 
tempo recebemos algumas divisas que 
dão estabilidade financeira à empresa.

Há perspetivas de crescimento na 
área da maçã?

Penso que sim, a região está a 
crescer. No entanto estamos a começar 
a debater-nos com problemas de frio 
industrial. A grande concentração 
de maçã que os nossos agricultores 
produzem já supera em muito as 
instalações de conservação existentes. 
É necessária a criação de novas 
infraestruturas que permitam que 
exista lugar para guardar as maçãs que 
os agricultores vão produzindo. No 
entanto essas estruturas são caras e é 
preciso existir capacidade financeira 
para se poder candidatar a fazer 
estruturas deste tipo. 

O que é que espera para o futuro 
da cooperativa?

Espero um futuro risonho. Penso 
que a região tem condições para 
avançar e se a região tem condições 
para avançar o governo tem de pensar 
na região para que exista um território 
sólido que fixe pessoas. A região e a 
agricultura têm futuro.■

O VivaDouro esteve à conversa com João Silva, presidente da Cooperativa Agrícola do Távora, em Moimenta da Beira, que revelou que 
este ano se verificou positivo tanto na área da maçã como da vinha. João Silva encontra-se à frente da cooperativa há cerca de 13 anos, 
sendo que na opinião do dirigente quem gere “tem de ir de encontro à região”.

João Silva: “A Região e a Agricultura têm futuro”

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> João Silva, presidente da Cooperativa Agrícola do Távora
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Reportagem VivaDouroFreixo de Espada à Cinta

A corporação de Bombeiros de Freixo de Espada à Cinta assinalou, no passado dia 5 de dezembro, a comemoração do 88.º aniversário 
desta Associação. O momento foi assinalado com a instituição desta data como o “dia do Bombeiro de Freixo”.

Bombeiros de Freixo de Espada à Cinta assinalam 88.º 
aniversário com a criação do “dia do Bombeiro” na vila

“Esta direção foi eleita com 
dois objetivos, dinamizar a As-
sociação e dignificar o corpo de 
Bombeiros, e através desta inicia-
tiva esperamos conseguir aproxi-
mar os Bombeiros da população 
para que esta se lembre que estes 
estão dispostos a ajudá-la”, afir-
mou Edgar Gata, Presidente da As-
sociação de Bombeiros de Freixo. 

A concentração dos ho-
mens, mulheres e crianças que 
representavam a instituição co-
meçou bem cedo em frente ao 
Quartel enquanto a comunida-
de freixenista assistia às diversas 
manobras de formatura que o 
Comandante António Sá Lopes 
e o seu Adjunto de Comando, 
Nuno Almeida, iam ordenando.

A cerimónia prosseguiu com 
o hastear das bandeiras do mu-
nicípio de Freixo de Espada à 
Cinta, da Associação Humanitá-
ria de Bombeiros e de Portugal. 

A corporação seguiu em 
marcha até à Praça Jorge Álvares 
concentrando-se junto à Igreja 
Matriz antes de rumar ao cemi-
tério onde estava prevista a colo-
cação de coroas de flores em três 
campas de bombeiros já faleci-
dos. Os homenageados foram o 
Comandante Manuel Rocha, o 
Comandante António Pinto e o 
Presidente Manuel Joaquim Pin-
tado. A colocação de flores nes-
tas três campas é apenas um ato 
simbólico, “todos os bombeiros 
falecidos merecem a nossa ho-
menagem”, referiu Edgar Gata.

Seguiu-se a celebração da 
missa com a presença dos bom-
beiros, entidades representativas 
e restante comunidade. O Padre 

Francisco Pimparel, pároco do 
concelho de Freixo, dirigiu-se 
aos Bombeiros invocando a pa-
lavra “misericórdia”, e dizendo 
que “os Bombeiros vivem gra-
tuitamente” em prol dos outros, 
“vêem-nos como irmãos e não 
esperam nada em troca”, disse. 

Na cerimónia estiveram a re-
presentar a Associação cerca de 
20 crianças e mais de 20 jovens 
que recentemente se associa-
ram aos Bombeiros. António Sá 
Lopes lembra que “esta celebra-
ção tem uma particularidade 
que foi o recrutamento de gente 
nova que mais tarde poderá dar 
o seu contributo para esta Asso-
ciação e a grandiosidade que o 
corpo de Bombeiros necessita”. 

Maria do Céu Quintas, pre-
sidente da Câmara de Freixo, 
destacou também a importância 
da celebração anual do aniver-
sário da Associação Humanitá-

ria dos Bombeiros referindo que 
“é importante dar a conhecer 
que a instituição existe e que ela 
tem um propósito que é fun-
damental para a comunidade”.

O Comandante considera que 
os Bombeiros são de facto o braço 
armado da Proteção Civil na pres-
tação de serviços de auxílio e de 
socorro e que na maioria das ve-
zes o seu papel é relegado para um 
nível inferior do que efetivamen-
te merecem, sobretudo por parte 
das instituições governativas, “a 
nível nacional os Bombeiros de-
viam estar no topo do reconhe-
cimento das instituições, porque 
somos a instituição mais abran-
gente no apoio às populações, e 
lamento que esse reconhecimen-
to ainda não aconteça”, afirmou.

A cerimónia encerrou 
com um almoço de come-
moração dos 88 anos des-
ta Associação Humanitária.■

FOTO: DR

A nova direção da Banda Filarmónica de Freixo de Espada à Cinta já tomou posse, sendo que de acordo com Edson Pereira, atual pre-
sidente, o primeiro passo é “esquecer o que está para trás e recomeçar com uma nova motivação”, revelou em comunicado a autarquia.

Banda Filarmónica de Freixo de Espada à Cinta 
tem nova direção

A Banda tem já pequenos 
projetos em mente que apostam 
essencialmente num trabalho 

conjunto entre as instituições de 
ensino da autarquia e a Banda 
de Música para que exista um 

melhoramento na qualidade dos 
músicos como refere Edson Pe-
reira, “ tentaremos fazer com que 

a Escola trabalhe com a Banda 
de Música para fazer com que se 
façam exames de aptidão este-
jam mais à vontade”. 

Fernando Moreira, Maestro 
recém-chegado à Banda de Mú-
sica de Freixo aponta como prin-
cipal dificuldade a falta de mú-
sicos e concorda que será uma 
aposta positiva a relação Escola-
-Banda de Música referindo que 
desta forma se cativarão novos 
músicos que queiram fazer parte 
do projeto musical e se manterão 
interessados os que já se encon-
tram na Banda. 

O Maestro tem também pre-
vista a inclusão dos músicos e dos 
alunos da escola em atividades 

culturais da autarquia para que se 
aumente a dinâmica entre a escola 
de música e a comunidade freixe-
nista. 

Os ensaios musicais conti-
nuam a realizar-se às sextas – fei-
ras às 21h e aos sábados às 17.30h. 
O próximo evento da Banda Fi-
larmónica de Freixo é o habitual 
concerto de Natal no dia 27 de 
dezembro a realizar no Auditório 
Municipal e já está prevista a in-
clusão de uma nova peça musical 
no reportório.■

FOTO: DR
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A rede social de Tarouca, 
sobre égide do ano Europeu do 
Desenvolvimento, promoveu o 
Seminário “Os Novos Desafios 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel”, que teve como principal 
objetivo fomentar uma reflexão 
em torno da cooperação inter-

nacional na defesa da dignidade 
humana e combate à pobreza, 
sensibilizando para as políticas 
de desenvolvimento da União 
Europeia.Valdemar Pereira, pre-
sidente da Câmara Municipal, 
afirmou que “é preciso envolver 
a sociedade civil, o que o muni-

cípio tem feito muito bem”, con-
cluindo que “este é um problema 
global e é necessário que toda 
a gente se preocupe com ele”.

O evento contou com a pre-
sença de Daniela Nascimento, 
investigadora do Centro de Es-
tudos Sociais e professora au-
xiliar no Núcleo de Relações 
Internacionais da Faculdade 
de Economia da Universidade 
de Coimbra, que dissertou so-
bre as diversas políticas de de-
senvolvimento com enfâse nos 
direitos humanos, “uma preo-
cupação atual e um direito de 
todos, independentemente de 
onde se encontram”, afirmou.

A palestrante Maria Teresa 
Morais, presidente do Conselho 

Português para os Refugiados, 
salientou a importância do tema 
por “ser um problema atual, que 
implica os direitos humanos e 
o desenvolvimento sustentável”, 
declarou. O último discurso foi 
da autoria de Pedro Krupenski, 
diretor de Desenvolvimento 
da Oikos, que dissertou sobre 
a cooperação dos diversos po-
vos, para que haja um desen-
volvimento sustentável positivo.

Na abertura da cerimónia 
estiveram ainda presentes diver-
sas personalidades do concelho, 
como Susana Gouveia, presi-
dente da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Tarou-
ca, que frisou o “papel crucial 
da CPCJ no processo de luta 

contra a discriminação e pobre-
za dos jovens, promovendo os 
seus direitos e o seu bem-estar”. 

Eduardo da Costa Almei-
da, diretor do Agrupamento de 
Escolas, não perdeu a oportuni-
dade para salientar que “apesar 
de todos os avanços, o mun-
do continua muito desigual”.

O presidente da Assem-
bleia Municipal de Tarouca, 
Domingos Nascimento, reve-
lou que “para os autarcas é um 
desafio manter um desenvolvi-
mento sustentável. Temos que 
trabalhar todos em conjunto, 
devemos criar um novo para-
digma de desenvolvimento”, 
realçando a importância da pro-
moção do desenvolvimento.■

As plantações das árvores de aze-
vinho, no âmbito do Projeto Floresta 
Comum, foram acompanhadas pelas 
técnicas do Gabinete de Ambiente e 
Qualidade, Gabinete Técnico Flores-
tal e a equipa de jardinagem da autar-
quia, sapadores florestais e Bombeiros 
Voluntários do município. O vice-
-presidente de Tarouca, José Damião 
Melo, frisou a importância da adesão 

do concelho ao projeto, na medida em 
que o mesmo potencia “o envolvimen-
to da comunidade na recuperação dos 
espaços florestais do concelho”, afir-
mou o autarca. 

A Serra de Santa Helena foi o lo-
cal escolhido para a plantação, pois o 
“património genético de base florestal 
constitui o primeiro pilar para a for-
mação de uma floresta sustentável e 
diversificada nas suas características 
produtivas e biológicas”, revelou a Câ-
mara Municipal em comunicado.

O objetivo da plantação prende-se 
com a criação de uma floresta autóc-
tone, ou seja, formada por árvores ori-
ginárias do país, estando por isso mais 
adaptadas às condições do solo e do 
clima do território.■

Nos dias 2 e 4 de dezembro, alunos voluntários das turmas de 
Técnico Florestal da Escola EB2.3/S de Tarouca rumaram a Sta. 
Helena, onde plantaram azevinhos, formando o desenho do con-
celho.

Seminário: “Os Novos Desafios de Desenvolvimento 
Sustentável” em Tarouca

Plantação de azevinhos na 
Serra de Santa Helena

Realizou-se a 4 de dezembro o seminário “Os Novos Desafios de Desenvolvimento Sustentável”, no auditório municipal Adácio Pes-
tana, em Tarouca. A atual crise humanitária, os direitos humanos e o desenvolvimento humano equitativo e sustentável foram alguns 
dos principais temas discutidos no seminário.

Texto: Ana Portela

FOTO: AP
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> Discurso de Valdemar Pereira, presidente da Câmara Municipal
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Sernancelhe

Durante três dias o expo-
salão da “terra da castanha” 
viu-se inundado do espirito 
natalício. Eram vários os pro-
dutos que se encontravam em 
exposição, desde os mais re-
presentativos desta quadra fes-
tiva, como o bacalhau, o bolo-
-rei e todos os outros doces 
que marcam presença habitual 
nas mesas dos portugueses, 
até aos produtos de artesanato, 
de eletrónica ou de vestuário. 

Bruno Monteiro encontra-
-se a vender vários produtos, no 
entanto o bacalhau é o “rei” des-
ta quadra festiva, sendo assim o 
produto que “mais vende”, ex-
plica o comerciante que já par-

ticipa na feira desde a primeira 
edição. “Acima de tudo ajuda a 
divulgar o negócio, mesmo que 
às vezes não comprem vêm o 
que temos”, afirmou ao Viva-
Douro ao falar das vantagens de 
participar neste tipo de eventos. 

Ainda na área da gastro-
nomia poucos metros depois 
encontramos Bárbara Sousa, 
especialista na realização de 
doces de castanha. Em cima 
da banca estão as broas de cas-
tanha, as rabanadas, as quei-
jadas de castanha, as cavacas 
e as broas de natal, “tudo feito 
à mão”, garante Bárbara Sou-
sa. Mesmo no natal o produto 
endógeno do concelho não é 

esquecido, “a castanha para 
mim é um fruto maravilho-
so”, afirmou a comerciante.

Mas nem só de gastronomia 
é feito o mercado de natal. O 
artesanato marcou mais uma 
vez presença nesta edição da 
feira, sendo que este ano a au-
tarquia alargou a participação 
a outras regiões, de forma a 
“enriquecer mais o espaço da 
feira”, explicou ao VivaDou-
ro Armando Mateus, verea-
dor da Câmara Municipal.

Beatriz Aguiar, florista, 
também é participante assídua 
neste tipo de ações, “sempre 
que a Câmara tem deste tipo 
de iniciativas participo sem-

pre, acho que até é um dever”, 
explicou ao VivaDouro a co-
merciante, ao mesmo tempo 
que compunha o expositor 
do mel de produção própria. 

Aliado ao comércio a autar-
quia apostou ainda na anima-
ção do espaço, com o objetivo 
de direcionar o evento também 
para as “crianças e famílias”, 
explicou Armando Mateus. 

A novidade desta edição foi 
a criação da Aldeia Natal que 
fez as delícias dos mais novos. 

Passavam poucos minutos 
das duas da tarde quando a 
personalidade mais esperada 
do dia acabou por aparecer: o 
Pai Natal acompanhado por 
os duendes e a banda musical. 

Depressa todas as crian-
ças abandonaram o comboio 
e as diversões de natal para ir 

receber o Pai Natal, que cap-
tou não só a atenção dos miú-
dos mas também dos graú-
dos, que acompanharam ao 
longo do salão a parada mu-
sical que marcou a chegada 
do ícone mundial do natal. 

“Queremos proporcionar o 
espírito natalício onde as famí-
lias possam estar, divertirem-se 
e fazerem as compras de natal, 
que é outro dos pontos que pre-
tendemos atingir”, afirmou o 
vereador, ao explicar a impor-
tância da realização das com-
pras de natal no mercado local. 

Com um aumento de par-
ticipantes de ano para ano, 
esta edição da Feira de Natal 
seguiu a tendência de anos 
anteriores e teve um “aumen-
to do número de visitantes”, 
revelou Armando Mateus.■

Feira de natal leva espirito natalício até 
Sernancelhe
O exposalão, em Sernancelhe, recebeu durante o passado fim-de-semana a 4.ª edição da Feira de Natal, numa iniciativa da 
Câmara Municipal que procura “incentivar, dinamizar e promover o comércio local”. Entre as novidades deste ano encontra-se 
a Aldeia Natal, com o Pai Natal e os duendes como principal atração para os mais novos.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Aldeia Natal, a grande novidade desta edição

> Bárbara Sousa, comerciante > Bruno Monteiro, comerciante > Beatriz Aguiar, comerciante > O ExpoSalão foi o palco de mais uma edição
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As Jornadas Coopera-
tivas já se realizam há 10 
anos, como é que surgiu este 
evento? Como é que decidi-
ram começar estas jornadas?

Há cerca de doze anos, al-
gumas pessoas responsáveis 
pela gestão de Cooperativas na 
região do Douro, mais concre-
tamente do concelho de S. João 
da Pesqueira e de Penedono,  
tinham a convicção de que não 
seria possível continuar e so-
breviver com um conjunto de 
problemas para os quais não se 
vislumbrava solução a curto/
médio prazo. A falta de interes-
se pelo associativismo em Por-
tugal, com particular destaque 
na região do Douro, não con-
tribuía, de forma alguma, para 
que o cooperativismo se tornas-

se num sector da economia de 
grande dimensão e de vital im-
portância para os agricultores. É 
igualmente verdade, que sendo 
o sector cooperativo, reconheci-
do pela própria Constituição da 
Republica Portuguesa, nunca o 
Estado e as autarquias, lhe reco-
nheceram,  até hoje, o Estatuto 
que lhes é devido, nem a impor-
tância que as mesmas têm no 
domínio da  economia familiar, 
da coesão social, criação e esta-
bilidade de emprego, em zonas 
onde as  grandes empresas não 
marcam presença. Daí que um 
grupo de cinco a seis pessoas de 
três Cooperativas, começaram a 
encontrar-se mensalmente para 
refletir sobre a realidade coo-
perativa e quais os caminhos 
que deveriam ser tomados para 

ultrapassar muitas das dificul-
dades sentidas por todos e des-
cortinar se poderiam encontrar 
soluções em conjunto ou que 
servissem a todos e a cada um. 

Qual é o principal ob-
jetivo deste evento?

Formar e informar os agri-
cultores, o público em geral 
e os autarcas do que existe de 
mais recente e inovador nas 
diversas etapas da produção à 
mesa do cliente final. Há por 
detrás destes objetivos concre-
tos um outro mais ambicioso o 
de realizar no interior do país 
um evento de grande qualida-
de organizativa, mas sobretudo 
na divulgação e transmissão de 
conhecimentos científicos, de 
gestão e de experiências de vida. 

Quais são os principais be-
nefícios que os agricultores 
podem retirar desta iniciativa?

Para além do  conhecimen-
to e enriquecimento pessoal, 
as próprias estruturas das suas 
organizações, têm  assumido 
melhorias significativas que 
revertem, obviamente, em be-
nefício dos agricultores. Acres-
centaria ainda que, não só mas 
também, uma das eventuais 
consequências destes eventos 
e das sensibilizações que pro-
vocam foi a instituição, pelo 
município de S. João da Pes-
queira de um Regulamento de 
Apoio ao Cooperativismo. São 
muito poucos, senão raros, os 
municípios que dispõem des-
se instrumento, do qual re-
sultam benefícios para todos.

Quais são os principais de-
safios das cooperativas neste 
momento?Principalmente 
daquelas que se localizam 
em zonas do interior do país. 

Considero que os principais 
desafios se colocam em três 
patamares. O primeiro será a 
implementação de uma gestão 
empresarial e conquistar uma 
atitude  competitiva no mer-
cado concorrencial e cada vez 
mais global. O segundo é ga-
nhar dimensão, através de fu-
sões ou a diversificação e com-
plementaridade de produtos. O 
terceiro consciencializar-se da 
importância que têm, sobretudo 
no interior do país, sob o pon-
to de vista do desenvolvimento 
económico, criação de empre-
go e coesão social e  fixação das 
populações. As cooperativas, ao 
contrário das empresas, não es-
tão sujeitas ao fenómeno da des-
localização. Por último, fazer ou-
vir a sua voz junto dos autarcas e 
da Administração Central, para 
que lhe seja reconhecida e ocu-
pem na economia o papel que 
a Constituição lhe reconhece. 

A agricultura é fulcral 
para ajudar no desenvolvi-
mento das zonas do interior?

Sem dúvida alguma. A 

agricultura é um recurso en-
dógeno, com grande potencial 
de crescimento. Não somos 
autossuficientes na quase tota-
lidade dos produtos agrícolas.

Qual é o papel que as 
cooperativas constituem 
na criação de sustentabi-
lidade nestes territórios?

As cooperativas são por con-
traposição à empresa capitalista 
a solução do futuro. Alguns ain-
da têm dificuldade em entender 
e aceitar que numa cooperativa 
a dicotomia patrão/empregado 
não existe. A realidade tem mui-
ta força e acabará por se impor.

Acredita que este tipo 
de iniciativas dá força ao 
empreendedorismo lo-
cal e ao cooperativismo?

Não tenho dúvidas. Temos 
sentido isso ao longo dos anos

Que  balanço  faz des-
ta 10.ª Edição das Jor-
nadas Cooperativas?

O balanço é muito positivo. 
Os comentários/sugestões que 
nos têm sido transmitidas, pelos 
participantes e também dos ora-
dores, são bastante lisonjeiros, 
encorajando-nos a prosseguir.■

São João da Pesqueira voltou a receber, pelo 10.º ano consecutivo, mais uma edição das Jornadas Cooperativas, numa organização 
conjunta das Cooperativas Agrícolas de S. João da Pesqueira, Penela da Beira e Castanheiro do Sul, Associação Portuguesa de Ma-
nagement e a Associação dos Amigos de Pereiros. O VivaDouro esteve à conversa com Alberto Júlio Silva Fernandes, presidente da 
Associação dos Amigos de Pereiros e grande impulsionador desta iniciativa.

“As cooperativas são por contraposição à 
empresa capitalista a solução do futuro”

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Alberto Júlio Silva Fernandes, grande impulsionador da iniciativa
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Tendo em conta a sua lo-
calização privilegiada, bem 
como os objetivos de requali-
ficação do espaço urbano da 
vila de Penedono, o projeto 
do Jardim do Magriço pas-

sava por manter o espirito 
medieval ao mesmo tempo 
que se aproveitava o espaço 
existente, “enquadrando-o na 
proposta de oferta turística, 
lúdica e pedagógica requa-

lificada”, refere a autarquia. 
O reestruturado espaço de 

lazer pretende ainda “assumir-
-se como um jardim de cariz in-
timista, para estar e percorrer, 
encerrando também um papel 
pedagógico e cultural”. O novo 
jardim resulta assim de uma 
inspiração medieval com um 
toque de contemporaneidade. 

O jardim estrutura-se 
através de uma matriz pavi-
mentada ortogonal, situada 
no centro e feita de granito, 
de onde surgem percursos al-
ternativos, zonas de estadia e 
espaços plantados com espé-
cies aromáticas e medicinais, 
seguindo mais uma vez o con-
ceito dos jardins medievais.

O elemento água revela-
-se também com uma im-

portância central, tal como 
os jardins medievais da épo-
ca, com a criação de um eixo 
marcado no chão que liga dois 
pontos de água com repuxos. 

O nome do Magriço, dos 

doze de Inglaterra, bem como 
excertos de Luís Camões que 
contam os feitos do herói de Pe-
nedono, serão gravados em vá-
rios elementos, nomeadamen-
te no eixo e pontos de água.■

No âmbito da regeneração urbana do centro histórico de Penedono, levada a cabo pela autarquia, encontra-se agora renovado o Jar-
dim do Magriço, um dos mais emblemáticos da vila medieval. O novo espaço de lazer pretende mais uma vez imortalizar o nome do 
herói natural de Penedono.

FOTO: DR

FOTO: DR
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João Costa, 17 anos e Hugo 
Santana, 18 anos, são alunos 
no curso de cozinha/pastela-
ria da Escola de Hotelaria de 
Lamego. Ambos participaram 
no Jovem Talento da Gastrono-
mia, concurso que premeia os 
melhores pratos realizados por 
alunos das escolas de hotelaria 
e restauração do país ou jovens 
que tenham terminado os es-
tudos o ano passado, com ida-
de igual ou inferior a 25 anos.

João Costa afirmou que 
desde cedo tem um gosto es-
pecial pela cozinha, “o meu pai 
tem um restaurante e desde os 
13 anos que ajudo na cozinha”, 
confessou o jovem, acrescen-

tando que “foi mais fácil porque 
quando tive que decidir o meu 
futuro profissional, já sabia o 
que queria”. Ao contrário de 
João, Hugo Santana confessou 
que a aptidão para a cozinha 
surgiu de repente, “decidi ex-
perimentar, adaptei-me e é isto 
que quero para o meu futuro”.

“Fui à etapa norte, onde fo-
ram apurados quatro concor-
rentes e agregando o resultado 
dessa etapa à pontuação nacio-
nal, fiquei a um ponto de estar 
no grupo, ficando em primeiro 
suplente”, contou João Costa. 
Poucos dias antes da prova, o 
estudante soube da desistência 
de um dos concorrentes, o que 

o fez subir até ao top 4, “tive que 
treinar muito mesmo, foi em 
cima da hora”, revelou o jovem.

Hugo Santana, participou 
na categoria Tradição e Inova-
ção com Arroz Pato Real, em 
que o ingrediente principal é o 
arroz da marca. “O meu prato 
foi arroz de molejas, ossobuco, 
pimentos e clatónias”, afirmou 
o jovem, salientando que deci-
diu usar produtos incomuns e 
mais baratos, “tentando fazer 
valer o meu talento e não tan-
to o produto em si”. Apesar do 
esforço da prestação anterior, o 
estudante confessou que “não 
estava à espera de ganhar”. 

Esta foi a quarta edição 
do concurso Jovem Talento 
da Gastronomia em Portugal, 
sendo que a prova é composta 
por três etapas regionais, que 
culminam na final nacional, 
onde é revelado o vencedor de 
cada uma das áreas do concur-
so. “É uma prova de duas ho-
ras, na qual o júri faz algumas 

perguntas enquanto cozinha-
mos, a pressão nesse momento 
é muita”, contou Hugo Santana 
ao VivaDouro. “Temos que ter 
muita concentração, pois tudo 
conta e um pequeno erro pode 
pôr em causa a nossa pres-
tação”, explicou o estudante.

Segundo os estudantes da 
Escola de Hotelaria de Lame-
go, os segredos para a vitória 
são apenas dois. “Dedicação e 
concentração foram essenciais 
para a vitória. O treino ajuda-
-nos a aperfeiçoar o prato e é 
isso que nos faz vencer”, afir-
maram os jovens, garantindo 
que “é muito bom um aluno de 
uma escola do Interior ter ven-
cido, levando o nome da insti-
tuição e da cidade mais além”.

João Costa participou na 
categoria Cozinha Makro, na 
qual o único critério era que 
o prato fosse inovador e que 
defendesse uma determina-
da região. O prato vencedor 
foi borrego terrincho, boletos 

e canário, iguaria que simbo-
lizou a região transmontana. 

“Fiquei muito feliz ao ven-
cer com este prato, estava um 
pouco desiludido depois de 
ter perdido a etapa regional e 
como soube à última da hora, 
ainda mais gosto me deu em 
vencer”, declarou o lamecense.

Para João Costa ser um 
bom cozinheiro passa por “co-
nhecer as nossas regiões para 
aprendermos mais, devemos 
conhecer os sabores da nossa 
terra para podermos expandi-
-los e levá-los a outros luga-
res”, revelou. O pesqueiren-
se Hugo Santana afirma que 
“apesar de ser uma profissão 
muito desgastante, também 
é uma constante aventura”.

Em relação ao futuro, os 
dois jovens têm definido que 
querem seguir a área pro-
fissional que estão a estu-
dar, garantindo que não se 
vêm a “fazer outra coisa na 
vida que não seja cozinhar”.■

João Costa e Hugo Santana ganham medalha de 
ouro no Jovem Talento da Gastronomia
Realizou-se a 17 de novembro a final do Jovem Talento da Gastronomia (JTG) 2015. Os estudantes da Escola de Hotelaria de 
Lamego, João Costa e Hugo Santana trouxeram o prémio de ouro para a cidade, numa final disputada na Escola de Hotelaria 
de Lisboa.

Texto: Ana Portela

> Hugo Santana, vencedor da Categoria Tradição e Inovação 
com Arroz Pato Real

> João Costa, vencedor da Categoria Makro

FOTO: DR

FOTO: DR



25VIVADOURO  DEZEMBRO 2015

Lamego

A Feira de Artesanato reúne, 
mais uma vez, o que de melhor 
é realizado em Lamego, com de-
zenas de comerciantes e artesãos 
que mostram os seus produtos 
a todos que visitam o concelho. 
Pela avenida principal, conhe-
cida como o palco de visitas 
da cidade, podem contemplar-
-se dezenas de expositores que 
revelam um pouco da identi-
dade do concelho de Lamego.

Gastronomia, enchidos, bor-
dados feitos à mão, doçaria e 
artesanato são alguns dos prin-
cipais produtos em exposição. As 
peças artísticas em pedra, ma-
deira ou barro mostram o que 

de mais autêntico se fabrica na 
região e a animação de rua tor-
na-se a aliada perfeita do evento.

Alexandre Fandino tem uma 
marca de peças em barro e reve-
lou ao VivaDouro que “mais do 
que um hobby é uma paixão”. 
O artesão explicou que o seu 
trabalho é direcionado para a 
realização de esculturas da arte 
sacra e de presépios. Segundo o 
autor, “o Douro tem uma gran-
de influência em tudo que faço, 
por exemplo, coloco os presépios 
ou o Santo António em barcos 
para simbolizar o rio e na altura 
das vindimas, a base das minhas 
peças é sempre uma garrafa para 

simbolizar o vinho da região”. 
Alexandre Fandino afirmou 

que costuma participar em fei-
ras de artesanato ao longo de 
todo o ano, pois é uma forma 
de “expor a marca” e “angariar 
mais clientes”. O lamecense re-
velou que o negócio corre bem 
e que vende sobretudo para co-
lecionadores estrangeiros, dado 
que “existem vinhas em todo o 
mundo e, por isso, as pessoas 
identificam-se muito com as 
peças”. “Os visitantes que por 
aqui têm passado reagem muito 
bem, apreciam a arte, comentam 
e gostam”, declarou o artesão.

Ao longo de vinte e um dias 
diversas produções lamecen-
ses são o foco de atenção de 
todos os habitantes da cidade 
e dos forasteiros que visitam 
Lamego nesta época do ano. 

A Feira é organizada pela 
Câmara Municipal de Lame-
go que visa “apoiar e valorizar 
os artesãos locais e incentivar o 
desenvolvimento do comércio 
tradicional nesta época do ano”, 
salientou a instituição. João Pe-
reira é vendedor de peças realiza-
das em madeira para “cozinhas 
tipicamente portuguesas”, afir-
mou. Desde decorações, caixas 
de arrumação e lembranças da 
cidade, são diversos os trabalhos 
que se podem encontrar no ex-

positor. “É tudo feito manual-
mente, por mim e pela minha 
esposa”, salientou o lamecense.

O comerciante confessou 
que este ano está a notar uma 
menor afluência do público, 
“não sei se é devido à crise, se é 
por a feira ter começado mais 
cedo, mas não estamos a ter o 
sucesso do ano passado”, revelou, 
acrescentando que participam 
em todo o tipo de feiras que há 
na região. “Apesar de tudo é bom 
estarmos aqui, até para a própria 
cidade ter algo para oferecer às 
pessoas que a visitam”, concluiu.
Carla Santos trabalha numa em-
presa de confeção de doces tra-
dicionais há um ano, “temos di-

versos sabores de compotas, mel, 
geleias e a novidade deste ano 
que é a compota de castanha”, 
declarou. Em relação à Feira de 
Artesanato, Carla Santos parti-
lha da opinião de João Pereira, e 
revela que “está um pouco fraca”, 
acrescentando que gostava de ter 
mais clientes e ver mais pessoas 
a visitar o certame. A vendedora 
afirmou que fazem muitas feiras, 
“apesar das compotas serem bas-
tantes conhecidas e respeitadas 
no mercado, queremos sem-
pre divulgar o nosso produto e 
este tipo de iniciativas são sem-
pre importantes para a região 
Douro”, realçou a comerciante.■

Feira de Artesanato pretende “incentivar o 
desenvolvimento do comércio tradicional”
Desde o dia 4 de dezembro que a avenida Dr. Alfredo de Sousa, em Lamego, é o palco para mais uma edição da Feira de Arte-
sanato. O certame decorrerá até ao dia de Natal e conta com a presença de dezenas de participantes que dão vida à principal 
avenida da cidade.

Texto e Fotos: Ana Portela
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Passavam poucos minutos 
das onze horas quando crianças 
e pais esperavam para assistir 

ao espetáculo “Panda e os Cari-
cas”. Quando o “Panda” entrou 
em cena, os sorrisos de felici-

dade das crianças ecoaram pelo 
pavilhão, fazendo lembrar que 
o espetáculo tinha começado.

Jorge Pinto, residente em Ma-
cedo de Cavaleiros, foi com os 
dois filhos ao evento, “eles gos-
tam imenso de ver o Panda”, afir-
mou. O visitante confessou ter 
ido a Lamego propositadamente 
para que os filhos pudessem as-
sistir ao espetáculo, “foi o lugar 
mais próximo que conseguimos 
arranjar”, frisou, salientando a 
importância de ver os filhos “fe-
lizes” por estarem pela segunda 
vez junto do grupo de intérpretes.
Centenas de crianças cantaram, 
dançaram e animaram o recinto 
com as músicas do “Panda e os 
Caricas”. Inês Lourenço, vencedo-
ra do concurso “Panda e os Cari-
cas” do VivaDouro, levou o filho 

Martim Morgado, de dois anos, 
ao musical. Segundo a espetado-
ra, esta é uma forma “educativa e 
interessante de manter as crian-
ças ocupadas, desenvolvendo 
as suas competências”, afirmou. 

Jorge Pinto realçou que os fi-

lhos “já estão habituados a estas 
canções, sabem as letras de cor”, 
acrescentando que para os pais, “é 
uma forma muito didática de os 
mais novos aprenderem e desen-
volverem as suas capacidades”.■

Musical “Panda e os Caricas” levou centenas 
de crianças a  Lamego
O Pavilhão Multiusos de Lamego recebeu, no passado dia 12 de dezembro, o musical “Panda e os Caricas” que fez as delícias dos mais 
novos.

> Inês Lourenço e o filho, Martim Morgado 

> Jorge Pinto e as filhas à saida do musical

Texto e fotos: Ana Portela
                      Salomé Ferreira

A terceira e última prova do cam-
peonato nacional de Trial Indoor 2015 
realizou-se no Pavilhão Multiusos da 
cidade de Lamego e foi disputada entre 

cinco pilotos da modalidade. Centenas 
de pessoas foram assistir à prova que 
qualificou o campeão nacional de Trial 
Indoor 2015, num espetáculo marcado 
por muita adrenalina e vontade de ven-
cer.

Diogo Vieira chegou à derradeira 
ronda da temporada no comando do 
campeonato, depois de ter vencido em 
Esposende e Chaves. Durante o ano o 
atleta já tinha conquistado mais dois 
títulos a nível nacional, tendo por isso 
afirmado que concluiu o ano “da me-
lhor maneira”. Aquando da vitória, o 
bicampeão salientou a importância de 
vencer em Lamego, visto que é a cidade 
do principal patrocinador do atleta.■

Realizou-se em novembro no Pavilhão Multiusos, em Lamego, 
a final do campeonato de Trail Indoor. Diogo Vieira sagrou-se 
campeão, tendo vencido todas as etapas.

Diogo Vieira vence campeonato 
de Trial Indoor 2015
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Peso da Régua|Murça

A iniciativa cujo principal 
objetivo foi a divulgação dos 
direitos das pessoas portadoras 
de deficiência, teve como orador 
principal o advogado Luís Car-
doso Rocha e a presença da Bas-
tonária da Ordem dos Advoga-

dos, Elina Fraga. Luís Cardoso 
Rocha, advogado na cidade do 
Porto, consultor de associações 
ligadas à saúde e deficiência, 
fundador e atual presidente da 
Associação Jurídica do Porto, sa-
lientou a importância deste tipo 

de iniciativas, afirmando que “é 
um tema próprio da forma como 
vemos a vida e como estamos 
nela”. O advogado afirmou que, 
na sua opinião, “os diplomas 
legais que saíram nos últimos 
quatro anos em decreto-lei, não 

melhoraram a vida das pessoas 
portadoras de deficiência”. Luís 
Cardoso Rocha sinalizou ain-
da alguns pontos fundamentais 
na legislação portuguesa, fun-
damentais para estas pessoas.

“A deficiência é um tema que 
deve ser discutido e divulgado. 
Hoje, felizmente, os cuidados 
com as pessoas portadoras de de-
ficiência é grande”, referiu Nuno 
Gonçalves, presidente da Câma-
ra Municipal do Peso da Régua, 
acrescentando que “devemos 
manter sempre estas discussões 
públicas acesas, juntamente com 
o envolvimento da comunidade”.

A presidente da Delegação 
da Ordem dos Advogados do 
município, Ambrosina Soveral 
Andrade, uma das organizado-

ras da iniciativa, salientou que 
com a realização deste tipo de 
conferências, “visam-se pro-
mover os direitos para quem é 
portador de algum tipo de de-
ficiência”, afirmou, frisando que 
“a nossa delegação está sempre 
à frente no que diz respeito à 
defesa dos direitos de todos”.

Para Elina Fraga, Bastonária 
da Ordem dos Advogados, “os 
advogados têm uma responsa-
bilidade especial na defesa dos 
direitos humanos, especialmen-
te nas pessoas portadoras de de-
ficiência”, declarou a Bastonária, 
acrescentando que “estas pes-
soas ainda são alvo de confusas 
desigualdades e discriminações 
na nossa sociedade, é necessá-
rio combater esta tendência”.■

A pontuação obtida, em 2015, co-
loca o concelho de Murça como o se-
gundo município mais transparente 
do distrito de Vila real e o primeiro 
da Comunidade Intermunicipal do 
Douro (CIM-Douro), naquela que foi 
a segunda maior subida a nível nacio-
nal, ou seja, de 2014 para 2015, Murça 
subiu 272 posições.

Este estudo realizado pela organi-
zação não-governamental Transparên-
cia e Integridade, Associação Cívica, 
avalia a prestação de contas do poder 
local, designadamente a forma como é 
realizada a divulgação da informação 
municipal pelas autarquias. 

Para o presidente da Câmara Mu-
nicipal do Murça, José Maria Costa, 
“estes resultados comprovam o traba-
lho, o rigor e o nosso  compromisso 
na disponibilização aos cidadãos, e 
em especial aos murcenses, da infor-
mação relativa à atividade e gestão da 
Câmara Municipal”, declarou em co-
municado, acrescentando que “este es-
tudo revela a excelente evolução que o 
município de Murça tem feito no sen-
tido de prestar uma boa comunicação 
para o exterior, assente num trabalho 
sério, rigoroso e transparente com vis-
ta a um maior e melhor diálogo, parti-
cipação e cidadania”.■

Realizou-se no dia 10 de dezembro no Instituto de Ciências So-
ciais da Universidade de Lisboa, a cerimónia que deu a conhecer 
os resultados do estudo do Índice de Transparência Municipal 
(ITM). A Câmara Municipal de Murça ocupa a 21.ª posição na 
avaliação realizada pela organização não-governamental Trans-
parência e Integridade, Associação Cívica (TIAC).

Conferência sobre os direitos das pessoas com deficiência no 
Peso da Régua

Murça sobe 272 posições no Índice 
de Transparência Municipal

Realizou-se no dia 11 de dezembro a conferência “Os direitos das pessoas com deficiência no mundo contemporâneo”, na Biblioteca 
Municipal do Peso da Régua. O presidente do município afirmou que este tema deve ser “discutido e divulgado” na sociedade

Texto e foto: Ana Portela
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A análise dos últimos vinte e 
cinco anos da Região do Norte de 
Portugal permite já uma leitura 
suficientemente sólida, distanciada 
no tempo e nas diversas conjuntu-
ras políticas. De 1989 a 2014 a re-
gião decresceu comparativamente 
ao país e à União Europeia quan-
do usamos o pib per capita como 
indicador de riqueza. Os piores 
valores deste ciclo foram mesmo 
atingidos por alturas de 2003 e 
2009. Quando o país cresce, a Re-
gião não acompanha esse cresci-
mento, quando a crise nos atinge, 
chega sempre aqui primeiro. Por 
isso mesmo, já em 2007 e 2008 as 
empresas da região antecipavam a 

tempestade que se avizinhava, com 
forte impacto negativo no emprego.

Mas, curiosamente, é este mes-
mo espaço territorial que a partir de 
2010 dá uma enorme lição ao país. 
Paulatinamente, melhora de forma 
consistente a produtividade do tra-
balho e o seu tecido empresarial, 
fortemente exposto à concorrência 
externa, vai ganhando batalhas, 
acrescentado cerca de 1000 milhões 
de euros de saldo positivo à balança 
de transação de bens em cada ano. 
Para 2015, os dados apontam para 
um valor record próximo dos 6000 
milhões de euros. Lentamente, vai 
recuperando no emprego, embora 
ainda com o estigma do valor dos 

salários, sempre sob forte pressão 
e nivelamento abaixo do deseja-
do numa sociedade moderna. As 
relações de proximidade com a 
Galiza atingem um nível de pro-
fundidade invejável. Os setores da 
metalomecânica, têxtil e turismo, 
por exemplo, cooperam através de 
ações regulares dinamizadas pelo 
agrupamento europeu de coope-
ração territorial. O programa de 
mobilidade entre instituições de 
ensino superior é um sucesso e as 
incubadoras de base tecnológica 
das duas regiões aprofundam ex-
periências e promovem programas 
de aceleração de novas empresas.

Em linha com estes aconteci-

mentos, o Programa Operacional 
Regional Norte 2020 estabeleceu 
a investigação e inovação, o apoio 
às empresas e a qualificação dos 
recursos humanos como as suas 
grandes prioridades, alocando dois 
terços dos recursos a estas áreas. 

O centralismo reage com azedu-
me a este atrevimento, questionan-
do nos diversos fóruns de intriga da 
corte como é que é possível terem 
apoios autónomos à I+D+i, à contra-
tação de pessoas qualificadas pelas 
empresas e a programas doutorais. 

O caminho para o futuro é sem-
pre difícil, lento e com dor, como to-
dos percebemos bem por aqui. Com 
verdade, trabalho e sem ilusões.■

O futuro aqui tão perto

Emídio Gomes

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

A Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro encerrou no início des-
te mês as celebrações da criação do 
Ensino Superior no interior Norte. 
Escolheu como palco o emblemá-
tico quartel dos Bombeiros de Vila 
Real - Cruz Verde, local onde se ini-
ciou a atividade docente do então 
Instituto Politécnico de Vila Real 
(IPVR), em dezembro de 1975. A 
primeira aula foi lecionada pelo jo-
vem assistente e mais tarde reitor da 
UTAD, o saudoso professor José 
Manuel Torres Pereira. Esta aula fi-
cou conhecida por uma frase que 

marcou para sempre a Academia: 
“…vamos fazer experiências de bio-
logia no quadro…”. Na verdade, na 
sua génese a Universidade iniciou 
a sua atividade em diversos edifí-
cios simbólicos da cidade, como as 
instalações da Autarquia, o antigo 
DRM, o Arquivo Distrital, o quar-
tel, entre outros espaços. A cidade 
e a região deram numerosas provas 
destinadas a acolher o ensino supe-
rior. A título de exemplo, o engenheiro 
Cardoso Simões, membro da primeira 
Comissão Instaladora do IPVR, refe-
riu que na época até os partidos polí-

ticos mostraram disponibilidade para 
ceder espaços destinados ao ensino. 
 Hoje, a UTAD está instalada num la-
boratório evolutivo e vivo, um Jardim 
Botânico de beleza impar, que integra 
múltiplos locais de condições ecoló-
gicas diversas. Trata-se de um local 
onde as experiências acrescentam o 
conhecimento da vegetação e sua ar-
ticulação com as unidades espaciais.
Ao longo de um vasto ciclo de co-
memorações, a UTAD prestou a 
homenagem à cidade de Vila Real 
e, nesta, a toda a região do Interior 
Norte e às suas gentes, que desde 

sempre colocaram a sua hospita-
lidade ao dispor da Academia. As 
comemorações permitiram ex-
pressar o reconhecimento a todos 
os que, ao longo de quatro décadas, 
acreditaram nesta instituição e no 
seu papel no desenvolvimento da re-
gião. Contudo, a conhecida comple-
xidade que se vive em Portugal, exi-
ge que os diferentes atores da região 
continuem a apoiar uma instituição 
que representa uma âncora de fixa-
ção de população e de criação de em-
prego, e a reforçar o seu papel na di-
minuição das assimetrias regionais.■

Quarenta anos ao serviço do Douro e do País

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

O Instituto dos Vinhos do Dou-
ro e do Porto (IVDP) promoveu re-
centemente, em Paris, o Sommet du 
Porto, comprovando-se mais uma 
vez que o Vinho do Porto continua 
a proporcionar autênticas descober-
tas no seu principal mercado, quer 
em quantidade quer em valor. Não 
deixa de surpreender a variedade 
de experiências decorrentes da sua 
versatilidade que o torna perfeito 
para os mais diversos momentos, 
sensações e combinações gastro-
nómicas, sempre com moderação. 

Mais de 50 convidados ficaram 
rendidos às categorias especiais do 
Vinho do Porto neste Sommet du Por-
to com harmonizações de luxo entre 
estes vinhos de excelência e a excecio-

nal gastronomia francesa, sob a batu-
ta do chef Thierry Marx, mestre em 
cozinha molecular, com duas estrelas 
Michelin no currículo, e do somme-
lier David Biraud, finalista do concur-
so “meilleur sommelier du monde”.

Ao realizar esta ação, o IVDP re-
força a sua aposta no segmento pre-
mium em França, que é desde 1963 o 
primeiro mercado de Vinho do Porto, 
consolidando a sua estratégia global 
de valorização deste vinho único. 
Mas França tem ainda outras parti-
cularidades que explicam a liderança 
na comercialização deste vinho, já 
que em todos os projetos desenvol-
vidos no mercado francês é evidente, 
e cada vez maior, a grande vontade e 
empenho dos diferentes intermediá-

rios de consumo em conhecer me-
lhor o Vinho do Porto. Uma realidade 
que, com o esforço e o empenho dos 
agentes económicos, é fator essen-
cial no sucesso do Porto em França.

Num mercado de quantidade, em 
que importa fazer crescer o valor, as 
iniciativas englobam ainda um pro-
grama pedagógico para um melhor 
conhecimento do Vinho do Porto, em 
mais de 60 escolas de hotelaria france-
sas, num projeto com o Ministério da 
Educação francês, e em Associações 
de Sommeliers e Cavistes. Também 
o Concurso Master of Port, que elege 
o melhor sommelier de toda a Fran-
ça, é uma ação que pretende reforçar 
o Vinho do Porto num segmento de 
luxo. Este ano, lançamos o concurso 

Port Wine Digital Challenge, dirigido 
a bloggers, com o objetivo de destacar 
e promover harmonizações com Vi-
nho do Porto, e associamo-nos ainda 
ao Concours général des métiers, no 
qual participam os melhores alunos 
das escolas de hotelaria francesas.

Em todas as ações, o Vinho do 
Porto, produzido na mais antiga re-
gião vitivinícola demarcada e regu-
lamentada, é assumido como um 
produto cultural, associado a uma 
região, a um território, a um patri-
mónio, a uma cultura. Um vinho 
de uma região que este mês, dia 14, 
assinalou o seu 14ª aniversário de 
classificação pela UNESCO como 
património mundial, enquanto pai-
sagem cultural, evolutiva e viva.■

Mais mercado premium mais valor para o Vinho do Porto

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

Temperar a carne com sal, pimenta e 
caril. Juntar um pouco de vinho Porto 
Branco.
Numa frigideira colocar a cebola o alho 
o pimento e o azeite e deixar cozer. 
Juntar à Carne e colocar a salsa picada. 
Retificar o tempero. De seguida tirar a 
pele à Alheira. Em cima de uma folha 
de papel de prata coloca pão ralado e 
espalhar a carne. Colocar as fatias de 
fiambre de seguida as fatias de queijo 
e por cima a alheira. Colocar fatias de
cenoura cozida. Enrolar a carne. Aper-
tar bem. Estender a massa folhada e 
barrar com mostarda. Colocar o rolo 
de carne. Fechar com a massa folhada. 
Pincelar com gema de ovo e levar ao 
forno a 200º durante 30 minutos apro-
ximadamente. Servir com Legumes sal-
teados e batata assada

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

Rolo de Carne picada 
em massa folhada

LELO e ZEZINHA

Lazer

NATAL -
FAMILIA -

RABANADAS -
DEZEMBRO -
BOLO REI  -

PRESENTES -
CONSOADA -

Sopa de letras do VivaDouro

Uma loira telefona para o 
Pai Natal: 
- Eu queria falar com o Pai 
Natal. 
- É o próprio. 
- Senhor Próprio, podia 
chamar o Pai Natal?

Ingredientes:

500g de Carne Picada
1 Alheira
6 Fatias de Queijo Flamengo
56 Fatias de Fiambre
1 cenoura cozida
Pão Ralado q.b.
2 Ovos
Salsa Fresca q.b.
Azeite q.b.
Alho Picado e cebola picada
Pimento vermelho picado
Caril q.b
1 emb. de Massa Folhada de Compra

Anedota:



Passatempo VivaDouro

Mesão Frio é uma vila portuguesa que pertence ao distrito de Vila Real. O concelho é conhecido como a Porta do Douro, devido 
a estarem colocados no seu território os primeiros marcos pombalinos da região vinícola mais antiga do mundo, a Região De-
marcada do Douro.
É sede do oitavo município mais pequeno de Portugal, com 26,65 km² de área e 4 433 habitantes, subdividindo-se em 5 fregue-
sias. 
Em Mesão Frio as paisagens são verdadeiras atrações turísticas a contemplar, e os principais pontos turísticos são, para além das 
diversas capelas dispersas pelo concelho, os Miradouros do Monte de São Silvestre, do Lugar do Imaginário e do Lugar de 
Donsumil.

> Igreja de São Nicolau

Venha visitar... 
Mesão Frio

O vencedor do Passatempo VivaDouro do mês de 
dezembro foi Miguel Guedes.
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.

> Pelourinho > Capela de Santo Antonio > Busto do Conselheiro José Maria   
de Alpoim
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