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Editorial

O douro está intimamente 
ligado ao vinho. Não é possí-
vel perceber o crescimento, o 
desenvolvimento económico e 
social da região sem perceber 
o alto valor acrescentado que 
todos os intervenientes lhe 
dão e a sua história.

Os primeiros vestígios de 
videiras no Douro existem há 
mais de três mil anos, mas foi 
durante o período de romani-
zação que a cultura da vinha 
teve um grande desenvolvi-
mento, principalmente depois 
do primeiro século depois de 
cristo, havendo vestígios de la-
gares e adegas em várias esta-
ções arqueológicas da região.

A importância do vinho 
continua depois da influência 

Romana, quer durante a pre-
sença dos visigodos como dos 
mouros. Após a fundação da 
Nacionalidade, a grande voca-
ção vinhateira da região pros-
seguiu.

Já no século treze os vinhos 
durienses eram exportados, 
começando a ganhar elevada 
importância em todo a Europa 
e sendo amplamente utilizado 
para apoiar os descobrimen-
tos. 

Ao Vinho do Porto em par-
ticular encontram-se docu-
mentos que remontam a 1675. 

Nesta edição prestamos ho-
menagem a todas as institui-
ções e pessoas que insistem em 
proteger o vinho, a vinha e a 
região.

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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As novas competências das CIM

Luís Braga da Cruz

Foi recentemente anunciado pelo Governo (14 de Janeiro de 29016) 
o modelo e o calendário de um “Plano de Descentralização, tendo em vista 
aprofundar a democracia local, melhorar os serviços públicos de proximidade 
e atribuir novas competências às autarquias locais. Com estas medidas, o Go-
verno assume os seus compromissos de estímulo ao crescimento económico, 
através da alocação de recursos para um nível de gestão mais próximo dos 
cidadãos”. 

Foi dito que este plano também implica a revisão das competências das 
CCDR e das Áreas Metropolitanas pelo reforço da sua legitimidade demo-
crática.  A redefinição orgânica de competências iniciar-se-á desde já, para 
poder entrar em vigor em 2017, de forma a poder ser aplicado no próximo 
ciclo autárquico .

Prevê-se a eleição dos presidentes das duas áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto por voto directo dos cidadãos, o que quer dizer que as áreas metropo-
litanas são assumidas como colectividades territoriais, isto é, entidades locais 
cujos orgãos são eleitos por sufrágio eleitoral directo e universal no respectivo 
território. Não posso deixar de aplaudir tais medidas, apesar de continuar a 
defender que a implementação das regiões administrativas, que a Constitui-
ção contínua a consagrar, seria a solução mais desejável e perfeita. No entanto, 
reconheço que tal desígnio se tornou mais difícil de cumprir depois de ter sido 
politicamente armadilhado há 20 anos, pelo centralistas inconfessados.

No entanto é legítimo questionar porque tal critério não se estende ás 
restantes Comunidades Intermunicipais (CIM), uma vez que se anuncia que 
o referido plano de descentralização do Governo traz associado um intenso 
processo de transferência de competências e recursos para o nível municipal 
em áreas como a educação, saúde, acção social, protecção civil e segurança pú-
blica, cultura, transportes, sectores pecuário e marítimo ou habitação. Defen-
do-o, porque reconheço que há competências que ganham em ser exercidas 
a nível intermunicipal e não a nível local, não apenas nas áreas metropolitanas 
mas também no outro nível supramunicipal a que correspondem as CIM. Os 
municípios das três CIM de Trás-os-Montes e Alto Douro não podem deixar 
de estar atentos a toda esta evolução.

No mesmo dia, foi anunciada a criação de uma Unidade de Missão para a 
Valorização do Interior, associando um programa para a coesão e desenvolvi-
mento territorial, com políticas para a fixação de pessoas, a cooperação trans-
fronteiriça e o intercâmbio de conhecimento entre centros de Investigação e 
as comunidades rurais. Voltarei a estes temas logo que haja mais informação 
sobre eles.

Engenheiro Civil

Candidatos

POSITIVO

Vila Real

Autarquia requalifi-
cou infraestruturas
educativas, num in-
vestimento global de 
265000 euros.

NEGATIVO

Vila Real

Mau tempo pro-
vocou danos no 
Parque Corgo.

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

FOTO: DR
FOTO: DR



Presidenciais 2016: 
Resultados nos concelhos da CIM Douro

Candidatos
Vila Real

Alijó

Mesão Frio

Murça

Peso da Régua

Sabrosa

Sta. Marta de Penaguião

Armamar

Lamego

Moimenta da Beira

Penedono

S.João da Pesqueira

Sernancelhe

Tabuaço

Tarouca

Carrazeda de Ansiães

Freixo de Espada à Cinta

Torre de Moncorvo

V. Nova de Foz Côa

 58.62% 21.77% 8.16% 3.48% 3.34% 1.91% 1.44% 0.83% 0.28% 0.18%

58.09% 21.61% 7.82% 5.15% 1.60% 3.79% 0.70% 0.75% 0.20% 0.28%

59.18% 20.98% 8.30% 4.21% 0.85% 3.75% 1.25% 0.85% 0.28% 0.34%

64.01% 19.34% 6.32% 3.80% 0.86% 3.23% 0.97% 0.83% 0.32% 0.32%

55.73% 24.18% 7.50% 4.80% 2.50% 2.90% 1.29% 0.78% 0.16% 0.16%

56.75% 20.67% 7.01% 6.63% 1.49% 5.27% 1.08% 0.49% 0.24% 0.38%

55.55% 23.46% 6.81% 8.06% 1.13% 3.16% 0.73% 0.61% 0.27% 0.21%

67.83% 12.73% 8.21% 2.98% 1.78% 3.90% 1.64% 0.41% 0.24% 0.27%

59.66% 20.99% 7.35% 3.49% 2.01% 4.08% 1.37% 0.65% 0.18% 0.23%

63.97% 18.21% 6.39% 3.99% 1.56% 3.80% 1.33% 0.39% 0.23% 0.14%

54.98% 20.86% 8.67% 3.99% 1.38% 7.67% 1.15% 0.61% 0.46% 0.23%

57.71% 17.71% 8.35% 4.22% 1.14% 8.54% 0.83% 0.51% 0.57% 0.41%

71.12% 14.71% 5.55% 3.89% 0.68% 2.91% 0.44% 0.34% 0.14% 0.24%

61.88% 18.23% 7.72% 4.67% 0.89% 4.33% 0.89% 0.62% 0.46% 0.31%

64.36% 15.48% 9.03% 2.83% 1.54% 4.69% 0.75% 0.94% 0.19% 0.19%

64.19% 16.23% 8.01% 4.39% 1.04% 3.34% 1.32% 0.84% 0.24% 0.38%

57.70% 24.03% 7.10% 5.48% 0.84% 2.81% 0.56% 0.70% 0.14% 0.63%

54.85% 23.31% 9.25% 4.93% 1.54% 3.22% 1.43% 0.85% 0.28% 0.36%

57.39% 20.02% 8.01% 7.07% 1.32% 3.02% 1.23% 1.01% 0.50% 0.44%
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Tendo em conta que “os rails de proteção nas estradas são 
fundamentais na segurança automóvel e dos condutores”, a Câ-
mara Municipal de Tabuaço tem vindo a identificar os “pon-
tos negros” nas vias municipais e está a proceder à instalação 
destas estruturas metálicas, em locais onde o perigo se torna 
mais evidente. Os trabalhos que estão a ser efetuados por fun-
cionários da autarquia beneficiaram já um troço de estrada 
junto à capela de S. Plácido, (estrada Tabuaço-Barcos) e outros 
se seguirão, de modo a oferecer aos automobilistas condições 
de segurança.

A Freguesia de Arcos, em Távora, recebeu no passado dia 16 de janeiro, o X Encontro de 
Cantares das Janeiras que anualmente, e de forma rotativa, vai contemplando várias freguesias. 
Organizado pela Câmara Municipal de Tabuaço, marcaram presença, o Rancho Folclórico de 
Granja do Tedo, Grupo de Cantares de Barcos, Tuna de Tabuaço, Coral Vox Angelorum de Tá-
vora e o anfitrião Grupo Coral de Arcos.

Autarquia de Tabuaço reforça 
segurança nas estradas

Nova proteção na Ponte da Ribeira

Exposição “As Pontes do Rio Douro” em Tabuaço

Seminário Prático no Peso da Régua

X Encontro de Cantares das Janeiras 2016

Incêndio mata mulher em Vila Real

Cento e onze comerciantes do concelho de 
Moimenta da Beira aderiram ao projeto “Montras 
Iluminadas”, uma ação promovida pela Câmara 
Municipal que visou ajudar a dinamizar e a estimu-
lar o negócio dos estabelecimentos comerciais. As 
cores e os  adornos natalícios das montras estive-
ram expostos de 8 de dezembro até ao Dia de Reis, 
6 de janeiro. Os participantes receberam um ‘Cabaz 
de Reis’ pela participação no evento.

Comerciantes recebem ‘Cabaz de Reis’ pelas montras 
iluminadas

Município de Carrazeda de Ansiães adquiriu edifício sede 
da Cooperativa Agrícola

Encontra-se em exposição no Museu Imaginário Duriense, em Tabuaço, o trabalho “As-
Pontes do Rio Douro”, que incorpora 25 painéis com fotografias e textos relativos às pontes 
existentes ou entretanto demolidas do rio Douro. A exposição encontra-se disponível até dia 
29 de fevereiro.

Município assinalou dia de Reis com concerto

O dia de Reis foi assinalado, em 
Mesão Frio, com um concerto alu-
sivo ao culminar da quadra nata-
lícia, no dia 10 de janeiro, na igreja 
de Santa Cristina, uma organização 
da Câmara Municipal. O espetáculo 
musical, com entrada livre, foi inter-
pretado pela Sociedade Filarmónica 
de Mões, do concelho de Castro Daire.

A colocação deste equipamento iniciou-se no passado dia 21 de janeiro substituindo a an-
tiga grade de proteção que se encontrava em mau estado de conservação e danificada devido a 
alguns acidentes rodoviários ali ocorridos. Esta estrada faz a ligação entre os municípios de Alijó 
e Sabrosa.

No dia 31 de dezembro de 2015, mediante escritura de compra e venda, o município de Car-
razeda de Ansiães adquiriu o edifício sede da Cooperativa Agrícola de Carrazeda de Ansiães. De 
acordo com a autarquia, o “referido imóvel permitirá melhorar as condições de funcionalidade e 
conforto de algumas unidades orgânicas dos serviços municipais, bem como garantir a prestação 
de melhores serviços aos cidadãos e às empresas”.

A Associação Informal de Alunos “Avatar 4Ever” da Escola Secundária João de Araújo Cor-
reia, em parceria com a ANJE- Associação Nacional de Jovens Empresários - e no âmbito do Clu-
be de Empreendedorismo, vai realizar hoje um “Seminário Prático - sobre a criação de empresas 
e emprego, apoios, financiamentos e oportunidades de negócio”.

“Rota dos Cerieiros” em Torre de Moncorvo
No próximo dia 31 de Janeiro tem lugar na aldeia de Felgueiras, em Torre de Moncorvo, o 

percurso pedestre “Rota dos Cerieiros”. A concentração está agendada para as 09h00 junto à Igreja 
Matriz, tendo o percurso 9 km de extensão, de dificuldade média e caracterizado pela tradição do 
fabrico da cera nesta aldeia. As inscrições estão abertas até às 12h00 do dia 29 de Janeiro, na secção 
do desporto da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Loja Interativa de Turismo e União de 
Freguesias de Felgueiras e Maçores, sendo que a participação é gratuita.

Vila Real Cidade do Azevinho

O Centro de Ciência de Vila Real recebeu, no dia 23 de janeiro, uma atividade de voluntaria-
do, no âmbito do Projeto “Vila Real Cidade do Azevinho”. Tratou-se de uma iniciativa promovida 
pela Quercus, em parceria com o Município de Vila Real, com o objetivo principal de sensibilizar 
para a importância dos espaços verdes e da utilização de espécies autóctones em ambiente urbano 
e que envolveu toda a comunidade na plantação desta espécie autóctone protegida.

Uma mulher faleceu, no dia 20 de janeiro, na sequência de um incêndio que destruiu  parte da 
habitação onde se encontrava, em Vila Meã, concelho de Vila Real.

FOTO: DR
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O Régia-Douro-Park, Parque de Ciência e Tecnologia de Vila 
Real recebeu, no dia 21 de janeiro, uma reunião técnica de viti-
cultura. Esta iniciativa foi promovida pela Belchim, uma empresa 
multinacional especialista no desenvolvimento e comercialização 
de produtos para a agricultura.

O auditório municipal de Santa Marta de Penaguião recebeu a XIII edição do Encontro  de 
Cantadores de Janeiras, da organização do município, que mais uma vez levou o público presente 
a passar uma noite cultural de “qualidade” com a atuação dos grupos de cantares do concelho.

O Pavilhão do Regimento de Infantaria 13 
vai passar a integrar a rede de equipamentos 
desportivos ao serviço de clubes e associações 
de Vila Real. Trata-se de uma parceria entre o 
Município de Vila Real e o RI 13 que foi forma-
lizada, no dia 18 de janeiro de 2016, através da 
assinatura de um protocolo que regulamenta 
as condições de utilização daquele espaço por 
parte das associações e clubes locais.

Reunião Técnica de Viticultura no Régia 
Douro Park

Tradição e cantar as janeiras em Santa Marta

Montaria ao Javali em Armamar

Concerto de Pedro Caldeira Cabral

Pavilhão Desportivo do RI13 reforça rede de 
equipamentos ao serviço de clubes e associações

Freguesia de Penude a votos no dia 28 de fevereiro

Sociedade Portuguesa do Joelho reuniu em Lamego

XIII Encontro de Janeiras
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Breves

O Espaço Miguel Torga e o município de Sabrosa, evocaram a data em que se assinalaram 21 
anos da morte de Miguel Torga, a 17 de janeiro, com um concerto de Guitarra Portuguesa-Guitar-
ristas Lendários - Homenagem a Carlos Paredes de Pedro Caldeira Cabral.

A edição deste ano da Montaria ao Javali da zona de caça Municipal de Armamar vai ter  
lugar no próximo dia 21de fevereiro. O evento junta em Armamar muitos caçadores para um dia 
de caça e convívio. Este ano a organização preparou também um programa específico para os 
acompanhantes dos monteiros.

Quatro grupos cantaram as Janeiras em Peso 
da Régua. Os grupos de cantares O Plátano, de 
Alijó, o Sincelo, de Penedono, os Medroenses, de 
Medrões - Santa Marta de Penaguião e o grupo 
anfitrião Os Rabelos do Douro, de Fontelas - Peso 
da Régua foram os protagonistas do décimo-ter-
ceiro Encontro de Janeiras.

Orçamento do município de Armamar

O orçamento da Câmara Municipal de Armamar é de 9,1 milhões, com um montante inferior 
ao ano de 2015, em parte devido à redução da comparticipação comunitária de projetos finaliza-
dos. Os projetos destacam-se a requalificação e valorização da marginal da N222, a construção do 
quartel da Guarda Nacional Republicana, os trabalhos com vista à abertura da Loja Interativa de 
Turismo, a requalificação urbana da vila de Armamar e a reengenharia de processos no âmbito da 
modernização administrativa.

O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, determinou a marcação de  
eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia de Penude, no concelho de Lamego, para o 
próximo dia 28 de fevereiro. O despacho que fundamenta esta decisão explica que a presidente da 
Assembleia desta freguesia comunicou que, após renúncias aos respetivos mandatos dos vários 
membros efetivos e suplentes dos órgãos de freguesia se encontrava esgotada a possibilidade de 
substituições.

A Sociedade Portuguesa do Joelho reuniu, na manhã de 23 de janeiro, no Auditório do Centro 
Multiusos de Lamego para apresentar e debater diversos casos clínicos. Durante o encontro tam-
bém foi feita a comunicação pública do tema “Estão os nossos doentes satisfeitos com as artroplas-
tias?”, a cargo de Marta Maio e Carlos Cerca, o principal dinamizador desta iniciativa.

FOTO: DR

FOTO: DR

A Autarquia de Freixo de Espada à Cinta assinou protocolo 
de cooperação com o canil municipal de Figueira de Castelo Ro-
drigo. De acordo com o município, a “assinatura deste protocolo 
surge da necessidade de zelar pela saúde pública dos munícipes 
freixenistas, bem como pelo bem-estar animal”.

Assinado protocolo de cooperação com 
canil de Figueira de Castelo Rodrigo

André Garrido recebeu cadeira de rodas

O jovem tarouquense André Garrido rece-
beu, no dia 20 de janeiro, uma nova cadeira de 
rodas, melhor adaptada às suas necessidades e 
que lhe permitirá mais alguma comodidade. 
A entrega decorreu no salão nobre da Câmara 
Municipal de Tarouca.

No dia 9 de janeiro a Câmara Municipal de Murça, representada pelo presidente José Ma-
ria Costa, assinou um contrato de comodato com a Paróquia de Santa Maria Maior de Mur-
ça, representada pelo Pároco Pe. Sérgio Dinis, com o intuito de ceder à segunda instituição o 
imóvel da antiga Escola Primária. Esta cedência, a título gratuito, é de vital importância para 
o desenvolvimento das atividades paroquiais, uma vez que a adesão dos munícipes a estas é 
significativa.

Assinatura de contrato de comodato em Murça

FOTO: DR
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Com a agricultura como uma 
das principais atividades do 
concelho, a amêndoa assume 
um papel de destaque na eco-
nomia local de Torre de Mon-
corvo. O fruto “rei” da vila é 
transformado há mais de 100 
anos pelas “cobrideiras”, nome 
dado às mulheres que se dedi-
cam diariamente à produção 
artesanal da Amêndoa Cober-
ta de Moncorvo.

“Temos que ferver uma panela de 
água, colocamos as amêndoas na água 
quente, depois está todo o dia uma mulher 
sentada a descascar amêndoa”, explica 
Dina Morais. 

Depois de “pelada”, a amêndoa é 
torrada, só depois desta fase é que se 
encontra preparada para ser coberta. Na 
“cobrição”, é necessário um “caco”, um 
grande vaso de barro alaranjado, onde se 

coloca uma braseira que dá calor enquanto 
se trabalha a amêndoa. 

Maria Palmira Dinis, também 
“cobrideira”, recorda-se dos tempos em 
que via a mãe a fazer a amêndoa coberta, 
“a minha mãe fazia com lume e eu quando 
comecei também, agora utilizamos uma 
braseira”, explicou. 

As amêndoas são então colocadas 
na bacia e trabalhadas durante dias a fio 

pelas “cobrideiras”, que passam horas a 
rolar as amêndoas em calda de açúcar, 
até terem a textura característica deste 
doce moncorvense e estarem prontas a 
empacotar para venda. 

Para além de demorado o processo 
também exige algumas cautelas, “temos 
que usar os dedais porque por baixo está 
quente e pode queimar”, alerta Maria 
Palmira Dinis, enquanto vai envolvendo, 

Produzir Amêndoa Coberta de Torre de

Foi há 16 anos que Dina Morais 
se começou a dedicar à produção da 
Amêndoa Coberta. Na altura tinha 
acabado de abrir a loja de produtos 
regionais ao lado da Igreja Matriz da vila 
e começou a aprender a arte, uma vez que 
para esta “cobrideira” a amêndoa é “rainha 
em Moncorvo”. “Uma loja como a minha 
sem amêndoa não valia a pena estar 
aberta”, afirmou ao VivaDouro.

Sentada em frente à bacia de cobre, 
Dina Morais repete o mesmo gesto 
inúmeras vezes, “é preciso muita atenção 
e carinho”, revela, ao mesmo tempo que 
as mãos assumem o controlo em todo 
o processo de produção daquela que é a 
“guloseima” típica do concelho.

À primeira vista a receita é 
aparentemente simples, mas Dina Morais 
explica que “fazer a amêndoa não é só 
sentar-nos na bacia, há muita coisa que 
temos que ter na mão e no olhar”, afirmou, 
revelando que só a prática é que faz a 
perfeição.  

Mas antes de começar a ser coberta 
a amêndoa passa por vários processos. 
Depois de apanhada tem que ser 
descascada, fase que necessita de muitas 
horas de trabalho. 

Texto e fotos:  Salomé Ferreira

> A produção da Amêndoa Coberta de Moncorvo é feita pelas “cobrideiras”, que se dedicam diariamente à confeção deste produto

de geração em geração

> Os dedais são indespensáveis na produção deste produto > A amêndoa coberta na fase final do processo, pronta a embalar > O produto é vendido nas lojas de produtos artesanais da vila 
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gesto após gesto, as amêndoas na calda de 
açúcar.

Mas os oito dedais utilizados pelas 

“cobrideiras” não têm só a função de 
proteger os dedos enquanto trabalham, 
uma vez que também são eles que formam 
os “biquinhos” característicos destas 
amêndoas. 

São precisos cerca de oito dias para 
que as amêndoas ganhem a espessura 
desejada, desta forma, contabilizando 
também o tempo que antecede a cobrição, 
a amêndoa necessita de cerca de 15 a 20 
dias para estar pronta. 

Deste processo resultam amêndoas 
para todos os gostos, umas com mais, 
outras com menos açúcar, é ao gosto 
de cada cliente, sendo que quanto mais 
tempo a amêndoa for trabalhada na bacia 
mais açúcar terá. 

“A mão-de-obra é muito trabalhosa 
mas é um trabalho que nos dá muito 
prazer”, afirma Dina Morais. 

Com mais de 100 anos, esta atividade 
é transmitida de geração em geração, mas 
hoje em dia já são poucas as “cobrideiras” 
que se encontram em atividade. 

Por essa razão, Maria Palmira Dinis 
insiste em ensinar esta arte à filha e 
também à neta, de forma evitar que a 
atividade acabe por se extinguir.  

A Amêndoa Coberta é um dos 
produtos artesanais mais procurados 
na vila 

Segundo Dina Morais, quem prova o 
produto acaba por levar, “quem conhece 
vem aqui e vai direto à prateleira, quem 
não conhece prova e leva, vir a Moncorvo 
e não levar amêndoa é como ir a Roma e 
não ver o Papa”, afirmou.

“Apesar de se vender todo o ano há 
mais procura na Páscoa e no verão, para 
os emigrantes”, revela Lurdes Caetano, 
“cobrideira” há 13 anos e também 
proprietária de uma loja de produtos 
artesanais no centro histórico da vila. 

No entanto, Dina Morais revela que há 
cerca de 20 anos “vendia-se muita mais 

amêndoa na Páscoa do que se vende hoje”, 
mesmo assim a “cobrideira” considera que 
as amêndoas cobertas são os “diamantes 
de Torre de Moncorvo”. 

Para além de ser transformado em 
Amêndoa Coberta, este fruto endógeno 

do concelho é também utilizado 
para produção de outras iguarias, 
nomeadamente a amêndoa torrada, a 
amêndoa de canela, os bolos de amêndoa 
e a compota de amêndoa.■

Moncorvo exige técnica que tem passado 

> Lurdes Caetano produz diariamente Amêndoa Coberta há 13 anos

> Maria Palmira Dinis a fazer a “cobrição” da amêndoa com a calda de açúcar> Dina Morais  já se dedica à atividade há 16 anos 
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> Fotografias do trabalho vencedor de Bruno Castanheira  intitulado de “ A troika foi embora, mas a auteridade ficou”, em exposição no Teatro de Vila Real 

No total, estão patentes re-
portagens de 14 fotógrafos ven-
cedores nas diversas categorias 
deste concurso internacional, 
sendo que a exposição se encon-
tra disponível até 29 de fevereiro. 

A exposição resulta da 
parceria entre a empresa de 
comunicação e animação tu-
rística Greengrape| altodou-
ro, a Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro (UTAD), 
o Teatro Municipal de Vila 
Real, a Câmara Municipal de 
Mora e Estação e Imagem. 

De acordo com Celeste Pe-
reira, diretora geral da Green-

grape| altodouro, o principal 
objetivo da iniciativa é a “pro-
moção do fotojornalismo e da 
reportagem fotográfica em Por-
tugal”, revelou ao VivaDouro.

Para a diretora geral da 
Greengrape| altodouro, quem 
visita a exposição pode encon-
trar, “trabalhos de fotojorna-
lismo de elevada qualidade, 
registos sempre marcantes da 
história quotidiana do nosso 
país, entre 2014 e 2015”, afirmou.

Desde a inauguração, no dia 
9 de janeiro, Celeste Pereira re-
vela que a “adesão tem sido sur-
preendente”, o que na opinião 

da diretora geral da Greengrape 
“revela o interesse crescente dos 
cidadãos por estas temáticas”. 

Em destaque encontra-se o 
trabalho de Bruno Simões Cas-
tanheira, vencedor do concur-
so pela segunda vez, onde são 
retratadas diversas situações 
de pobreza e desigualdade so-
cial em que o país mergulhou 
nos últimos anos. Com o títu-
lo “A troika foi embora, mas a 
austeridade ficou”, o júri con-
siderou o trabalho de Bruno 
Simões Castanheira, “um con-
junto de imagens que são ao 
mesmo tempo belas e retratam 

dificuldades”, que “deliciam 
os sentidos e a imaginação e 
permitem também perceber 
a complexidade de importan-
tes acontecimentos sociais”.

Na exposição encontram-
-se ainda os restantes trabalhos 
vencedores de António Pedro 
Santos, André Gouveia, João 
Miguel Gomes da Silva, Rui 
Duarte Silva, Rui M. Olivei-
ra, Paulo Pimenta, Francisco 
Salgueiro, Eduardo Leal, Dou-
glas Rogerson, Natalia Szemis, 
António Pedro Santos, Daniel 
Rodrigues e Gonçalo Delgado. 

Sendo único nesta área em 

Portugal, o Prémio Estação Ima-
gem é organizado anualmente 
pela associação cultural Estação 
Imagem. Celeste Pereira revela 
que a Greengrape pretende “con-
seguir desenvolver novos proje-
tos e parcerias com a Estação 
Imagem no Douro”, confessou. 

 Nas cinco primeiras edi-
ções este prémio contou com 
o apoio da Câmara Munici-
pal de Mora sendo atualmen-
te apoiado pela Câmara Mu-
nicipal de Viana do Castelo. 

A exposição tem entra-
da livre e está aberta todos os 
dias, das 14 horas às 22 horas.■

Exposição de fotojornalismo no Teatro de 
Vila Real
Encontra-se em exposição no Teatro de Vila Real a 6.ª edição do prémio de fotojornalismo Estação e Imagem 2015. Em destaque 
encontra-se o trabalho “A troika foi embora mas a austeridade ficou”, de Bruno Simões Castanheira, vencedor do concurso pela 
segunda vez.

Texto: Salomé Ferreira

> A exposição encontra-se no Teatro de Vila Real até 29 de fevereiro

FOTO: DR
FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR
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“Acreditamos que apostar numa 
indústria criativa mais forte, é apostar 
numa região mais competitiva e numa 
comunidade mais interventiva e feliz”, 
foi este o mote que alavancou o nasci-
mento de um Polo de Indústrias Cria-
tivas em Vila Real, à semelhança de ou-
tros existentes noutros pontos do país. 

O primeiro passo foi a elaboração 
de uma carta de intenções, seguida 
de uma sessão pública, realizada no 
dia 12 de dezembro no Museu da 
Vila Velha, em Vila Real, onde estive-
ram presentes cerca de uma centena 
de pessoas e instituições, interes-
sadas em colaborar com o projeto. 

Na opinião de Joana Lopes, da em-
presa Lateral e uma das impulsionado-
ras do projeto, a reunião pública foi um 
importante ponto de viragem, uma vez 

que perceberam que, “apesar de termos 
sido nós a locomotiva, havia pessoas a 
pensar exatamente como nós, isso foi 
importante”, afirmou ao VivaDouro.

“Além disso acabou por surgir 
uma espécie de compromisso de que 
a ideia vai andar para a frente, o motor 
já está a andar por isso já não dá para 
andar para trás”, acrescentou Sofia 
Silva, outra das mentoras do projeto.  

Desta forma, o Polo de Indústrias 
Criativas de Vila Real pretende ser 
um espaço de “excelência humano, 
mas também físico, onde funcionará 
uma incubadora de ideias criativas 
(com empresas, associações) e outros 
equipamentos complementares (uma 
sala de exposições e ateliers, oficinas 
para a produção artística, áreas expo-
sitivas e residências artísticas), tudo 

em consonância com os equipamen-
tos culturais já existentes na região”, 
explica a carta de intenções do projeto. 

Sofia Silva acredita que “mais do que 
um espaço físico”, o polo pode vir a ser 
“um ponto de convergência entre toda 
a gente que está a trabalhar na mesma 
área”, uma vez que o objetivo passa por 
existir uma partilha de conhecimentos 
e experiências entre os vários profis-
sionais ligados às indústrias criativas 
e que estão espalhados pelo território. 

O Polo de Industrias Criativas de 
Vila Real pretende assim distinguir-
-se e criar “uma rede de intercâm-
bio entre Vila Real e os outros po-
los criativos existentes no país”. “De 
certa forma é tentar que as pessoas 
interajam mais e façam projetos jun-
tas”, complementou Joana Lopes. 

Para os mentores do proje-
to, o polo poderá também fun-
cionar como uma forma de “fixar 
pessoas, criar emprego e riqueza” 
não só no concelho mas na região. 

Depois da reunião pública, o 
grupo chegou à conclusão que o im-
portante era saber em “que projetos é 
que cada pessoa está a trabalhar, por 
isso estamos mais centrados em fazer 
uma amostra de trabalhos coletivos 
ou individuais”, explicou Joana Lopes.

“Esta amostra é um pontapé de saí-
da para depois vermos realmente que 
necessidades e projetos existem”, acres-
centou a diretora artística da Lateral. 
Para esta fase do projeto o grupo encon-
tra-se a concorrer a um financiamento, 
com o apoio da Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no-

meadamente do professor João Calejo. 
No que diz respeito ao espaço fí-

sico para a implementação do Polo, 
Joana Lopes revelou que já foram 
realizados contactos com a Câmara 
Municipal de Vila Real e a UTAD. No 
entanto, a empresária revela que pre-
tendem estabelecer o Polo no Centro 
Histórico de Vila Real, como forma 
de dinamizar esta parte da cidade.

Os impulsionadores da inicia-
tiva acreditam que o nascimento 
deste Polo “pode contribuir para o 
desenvolvimento de um verdadeiro 
ecossistema criativo, em permanen-
te articulação com as mais diversas 
áreas de negócio, incluindo as ânco-
ras de Trás-os-Montes e Alto Douro: 
o vinho, a agricultura e a natureza”.■

Está a nascer um Polo de Indústrias 
Criativas em Vila Real
O objetivo passa por responder aos novos desafios da economia criativa, “com a intenção de ser um polo de referência em Por-
tugal”. Centenas de pessoas e instituições já mostraram interesse em avançar com o projeto.

Texto: Salomé Ferreira

> Sessão pública realizada no dia 12 de dezembro, no Museu da Vila Velha, em Vila Real 

FOTO: DR

PUB
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A equipa mantém-se, na 
sua maioria, inalterada, ha-
vendo algumas saídas e en-
trada de novos elementos, 
“são pessoas de muito valor 
e esperamos que acrescen-
tem muito a esta direção da 
associação académica neste 

próximo mandato”, afirmou 
André Coelho ao VivaDouro. 

António Fontainhas Fer-
nandes, reitor da UTAD, con-
sidera que a continuidade de 
André Coelho na direção da 
AAUTAD “dá um certo sinal de 
estabilidade e faz tudo o senti-

do porque ele tem que consoli-
dar o trabalho que começou ao 
lado dos estudantes”, comentou. 

“Merecerá o apoio de toda 
a equipa reitoral uma vez que 
penso que está a caminhar 
no caminho certo”, acres-
centou o reitor da UTAD.

As metas para os próximos 
dois anos são várias, mas An-
dré Coelho destaca a importân-
cia de continuar a sensibilizar 
os estudantes para a prática 
desportiva, revelando que para 
além do desporto existem ou-
tros pontos fundamentais que 
a associação quer continuar 
a trabalhar, nomeadamente a 
cultura, a politica educativa 
e uma reestruturação interna 

dentro da associação académi-
ca, “no sentido de profissiona-
lizar mais o seu trabalho e levar 
a patamares onde devia sempre 
ter estado”, afirmou o jovem. 

No desporto, a AAUTAD 
pretende atingir um ponto cru-
cial, “a meta de 2500 estudan-
tes a praticar desporto, quer 
seja formal ou informal”, assim 
como estimular os bons resulta-
dos desportivos com a criação 
do prémio “mérito desportivo”. 

Na área da cultura o di-
rigente associativo desta-
cou a criação de uma agen-
da cultural própria e anual.

Já no que diz respeito à 
reestruturação da associação 
académica, André Coelho pre-

tende reorganizar a estrutura 
orgânica da AAUTAD e conse-
guir novos meios de financia-
mento, “sentimos claramente 
que estamos um pouco subfi-
nanciados”, revelou o dirigente.

Outro dos grandes objeti-
vos passa por a criação de uma 
nova sede para a associação, 
“para capitalizar ainda mais 
o trabalho que estamos a rea-
lizar, estamos a ser puxados 
para trás com as condições 
que temos neste momento, 
precisamos de novas condi-
ções”, afirmou ao VivaDouro.

“Se tudo isto se realizar 
penso que será um manda-
to que decorrerá de uma for-
ma exemplar”, concluiu.■

Tomaram posse os novos órgãos sociais da AAUTAD
Tomaram posse, no dia 19 de janeiro, os novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (AAUTAD). Na liderança mantém-se pelo segundo ano consecutivo André Coelho, aluno da licenciatura em Ciências do Des-
porto.

“A aprovação destas can-
didaturas vem apoiar a me-
lhoria da eficiência e eficácia 

da UTAD, enquanto organi-
zação, e melhorar significa-
tivamente a capacidade de 

intervenção da Universidade, 
enquanto agente promotor da 
ciência e do desenvolvimen-

to, articulado em rede com 
outros agentes regionais”, 
afirmou em comunicado a 
instituição transmontana. 

A Modernização Admi-
nistrativa foi uma das áreas 
que obteve um maior núme-
ro de projetos aprovados, o 
que de acordo com a insti-
tuição irá permitir a racio-
nalização dos serviços de 
dados e voz em tecnologias 
IP (VOIP), reduzir a com-
plexidade, custos de gestão 
e melhorar a qualidade e efi-
ciência dos serviços; a im-
plementação de soluções de 
segurança e gestão de identi-
dades digitais alinhadas com 
a estratégia do ecocampus; 
e o melhoramento da gestão 

operacional da ação social. 
Ainda nesta área, outro 

dos projetos prevê a criação de 
um ecossistema tecnológico 
com o envolvimento das Uni-
versidades do Porto, Aveiro, 
Católica e Instituto Politécni-
co do Porto, direcionado para 
a racionalização e redução de 
custos das TIC - Tecnologias 
de Informação e Comunica-
ção.  Está ainda previsto um 
projeto promovido pelo con-
sórcio  UNorte.pt, que visa a 
modernização dos serviços 
administrativos, a consoli-
dação de recursos adstritos à 
gestão, preservação da infor-
mação e a partilha de práticas 
e recursos entre as universi-
dades daquele Consórcio.■

UTAD obtém três milhões e meio de euros em candidaturas ao 
Portugal 2020
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) viu aprovadas candidaturas num valor global de cerca de três milhões e 
meio de euros, no âmbito do Quadro Comunitário Portugal 2020. As candidaturas abrangem várias áreas e foram submetidas em 
parceria com diversas instituições públicas e privadas.

FOTO: DR

Texto e fotos:  Salomé Ferreira
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São João da Pesqueira

Em que contexto é 
que surgiu a cooperati-
va de Castanheiro do Sul? 

Sendo uma freguesia pre-
dominantemente agríco-
la, onde o vinho e o azeite 
são o motor da economia, 
um pequeno grupo de ho-
mens da altura, mas já com 
uma grande visão de futu-
ro, levaram adiante a cons-
trução da cooperativa, vi-
rada exclusivamente para a 
transformação da azeitona.

Quais são os principais   
objetivos  da cooperativa?

Devo dizer que um dos 
principais  objetivos  levados 
a cabo por esta  direção  em 
relação à  cooperativa está 
cumprido, a deslocalização 
do centro da aldeia para um 
lugar  espaçoso com cerca de 
3ha onde se  construíram  no-
vas  instalações. Temos tido 
também como objetivo apoiar 
os nossos associados  ao pres-
tar-lhes serviços para que não 
necessitem de se deslocar.

Na sua opinião, quais 

são as principais vanta-
gens que os produtores 
encontram ao trabalha-
rem com cooperativas?

As cooperativas são as úni-
cas organizações que não mu-
dam de sítio, que estão sempre 
ao lado dos pequenos e dos 
grandes agricultores, as que 
mais promovem a chamada 
economia social. São mais de 
22.000 cooperativas por toda 
a Europa, representando um 
valor importante na economia 
mundial. Na nossa opinião 
aqui no Douro as cooperati-
vas podem ser a alavanca para 
que esta região proporcione 
a  dinâmica  necessária garan-
tindo assim os rendimen-
tos dos nossos agricultores. 

 No que diz respeito à pro-
dução dos últimos três anos, 
qual foi a quantidade de pro-
duto produzida? E o valor?

O nosso crescimento tem 
sido contínuo,  atingindo  este 
ano 2.000 toneladas de azei-
tona transformada, cerca 
de 350 toneladas de azeite.

  Como é que foram as 
vendas em 2014, tanto no 
mercado nacional como 
a nível de exportações?

Exportar é um dos nos-
sos  objetivos, mas como dis-
se falta-nos escala, dimensão 
e quantidades. Os próprios 
associados depois de paga-
rem com o seu azeite o equi-
valente aos custos de trans-
formação da sua azeitona, 
insistem em levar o restante 
para casa, privando a coo-
perativa de proporcionar a 
melhor possibilidade de ne-
gócio, inclusive em benefício 

deles, fazendo concorrên-
cia à própria cooperativa. 

 Há perspetivas de cresci-
mento nos próximos anos?

Sim, somos otimistas por 
natureza. Achamos que ainda 
temos uma boa margem para 
crescer, as pessoas podem 
contar connosco. Queremos 
que todos os sócios sintam 
de verdade que tudo isto é 
seu e que o crescimento que 
possamos ter também é deles.  

  Como é que foi a co-
lheita deste ano em re-
lação ao ano passado?

Contrariamente a ou-
tras zonas do país, que so-
freram quebras de pro-
dução, nós tivemos um 
aumento de cerca de 80%.

O produto está 
com mais qualidade?

Todos os anos temos au-
mentado o nosso padrão 
de qualidade, mas este ano 
produzimos uma maior 

quantidade, o que se deve 
ao facto de a colheita se ini-
ciar cada vez mais cedo.

Qual a maior dificul-
dade sentida neste mo-
mento pela cooperativa?

A cooperativa necessitou 
de capital para os investimen-
tos que fez, os apoios foram 
muito pequenos, felizmente 
que podemos contar com o 
apoio do município. Nos pró-
ximos anos iremos sentir al-
gumas dificuldades, mas sem 
sacrifícios nada se consegue.

  
A nível nacional, na sua 

opinião, qual é a principal di-
ficuldade que as cooperativas 
enfrentam neste momento?

O sector Cooperativo 
vive dificuldades como ou-
tra qualquer atividade eco-
nómica, temos que nos saber 
adaptar e criar as condições 
necessárias para seguir em 
frente é o que estamos a fa-
zer, quem assim não fizer de 
certeza que fica pelo caminho.

Considera que Portu-
gal se distingue dos outros 
países da Europa no setor 
do azeite? Em que medida?

Distingue-se pela quali-
dade que se  produz em to-
das as regiões somos um 
país  privilegiado pelo clima, 
por isso os azeites do Dou-
ro estão agora a mostrar toda 
a sua qualidade, falta-nos 
urgentemente uma  deno-
minação  de origem   para os 
azeites, a exemplo do vinho.   

  Em relação ao futu-
ro da cooperativa, o que 
é que esperam? Quais são 
os planos para o futuro?

Com esta  direção os as-
sociados podem contar com 
o nosso inconformismo, 
achamos que depois de um 
esforço tão grande da par-
te de todos temos que criar 
uma ou mais  atividades  que 
aportem riqueza ao longo 
do ano, não podemos fi-
car dependentes dos resul-
tados de cada campanha.■

Cooperativa de Castanheiro do Sul aumentou 
em 80% a produção este ano
O VivaDouro esteve à conversa com António Balça, presidente da Cooperativa Agrícola de Castanheiro do Sul, em São João da 
Pesqueira, que revelou que contrariamente a outras zonas do país, que sofreram quebras de produção na colheita deste ano, a 
cooperativa teve um aumento na produção de cerca de 80%.

PUB

Texto: Salomé Ferreira

Data de formação: 
 julho de 1947

Número de sócios inicial: 
77 

Número de sócios atual: 
568

Capital Social inicial: 
50.000 euros

Capital Social atual: 
113.000 euros

Dados da cooperativa

FOTO: DR
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O que o levou a candidatar-se a este 
cargo?

Por achar que estava na altura 
de pôr trinta anos de trabalho em 
desenvolvimento ao serviço do 
associativismo e por pensar que era uma 
mais-valia para o trabalho da instituição. 

Quando assumiu a presidência 
em 2014, considerou que a situação 
financeira da instituição era delicada, 
um ano e meio depois de ter assumido 
funções, houve alguma melhoria, já 
conseguiu fazer o equilíbrio das contas?

Nesta fase temos duas prioridades 
principais, sendo que a primeira 
é desenvolver a sobrevivência da 

Urbano Miranda encontra-se 
na presidência da Associação 
Comercial e Industrial de Vila 
Real desde julho de 2014. Um 
ano e meio depois de ter assu-
mido funções a resolução da 
dívida da instituição continua 
a ser a grande prioridade neste 
momento. Em conversa com o 
VivaDouro, o dirigente falou 
acerca do mandato e das expe-
tativas que tem para o futuro 
da associação e do concelho de 
Vila Real.

própria instituição. A associação neste 
momento não tem entradas suficientes 
de dinheiro para poder solver as 
suas responsabilidades. Essa é uma 
das nossas grandes metas e isso tem 
a ver nomeadamente com algumas 
renegociações bancárias no sentido de 
dissolvermos a dívida que a associação 
tem e que esgota praticamente as verbas 
que recebemos dos nossos associados. 
Temos também uma dívida ao Fundo 
Social Europeu que nos obriga a transferir 
mensalmente cerca de 3300 euros.

Herdou essa dívida?
Já veio detrás. Essa é uma das principais 

razões para que a associação esteja em 
estado de aperto financeiro. Temos vindo 
a cumprir com essas responsabilidades 
e pensamos que até ao final do ano é 
possível resolver. No entanto, para não 
estarmos permanentemente com o 
aperto de não termos dinheiro para fazer 
absolutamente nada e inclusive haver 
meses em que não temos dinheiro para 
assumir as nossas responsabilidades do 

dia-a-dia, estamos a negociar com uma 
entidade bancária um alargamento do 
prazo de amortização dessa dívida, o que 
seria muito importante para nós. 

Mas conseguiram essa negociação?
Estamos a trabalhar nisso. Queremos 

tentar fazer um encontro de interesses, 
porque a associação apesar de ter 
estes problemas não deixa de ser uma 
entidade importante em termos de 
representatividade de um conjunto 
alargado de empresários, nem que seja 
por uma questão de política comercial 
da própria banca poder estar ao lado da 
associação no sentido de a ajudar naqueles 
que são os seus principais problemas. Até 
porque a associação tem dificuldades mas 
paga. 

Ou seja, a imagem que tem aqui 
na cidade é que as pessoas respeitam 
a associação e que tem alguma 
credibilidade?

Penso que sim, até porque a associação 
não deve dinheiro a ninguém e procura 
ser parceiro quer dos seus associados, 
quer de todas as instituições que operam 
aqui no concelho.

A relação que tem na cidade quer 
com as forças políticas quer com os 
comerciantes é saudável?

Com as forças políticas vamos projeto 
a projeto tentando negociar aquilo que 
são os interesses de ambas as partes, até 
porque quer os agentes políticos quer 
a própria associação não deixam de 
ser motores de desenvolvimento local. 
Seria estranho que dois parceiros de 
desenvolvimento estivessem de costas 
voltadas. Nós já somos poucos para 
tentar fazer alguma coisa, se estivermos 
de costas voltadas pior será a tentativa 

Urbano Miranda: “O que dá oportunidade

Texto: Salomé Ferreira

> Urbano Miranda, presidente da Associação Comercial e Industrial de Vila Real

FOTO: DR

FOTO: SF

> Urbano Miranda defende que “se houver vontade politica é possível ter novamente os centros históricos com a força que tinham antes”
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Entrevista com Urbano Miranda

de atingirmos qualquer tipo de objetivos. 
A atitude mais inteligente é estarmos 
todos em parceria no desenvolvimento de 
projetos para que possam contribuir para 
a melhoria das condições de negócio, de 
oferta comercial, da criação de emprego 
e da dinâmica da própria cidade a esse 
nível. 

Enquanto presidente da Associação 
Comercial de Vila Real, como encara a 
atual situação económica e social, em 
particular no que respeita aos setores do 
comércio, turismo e serviços?

(Risos) A situação económica do país 
é complicada e quanto mais complicada 
mais difícil fica para as regiões mais 
fracas, são logo as primeiras a queixarem-
se da gravidade económica em que nós 
estamos e isso nota-se particularmente na 
saúde financeira dos nossos associados 
em geral, aqui em Vila Real e nas cidades 
onde temos responsabilidade. Portanto 
é um período muito complicado mas 
os nossos associados têm vindo a lutar 
no sentido de manter as suas atividades 
comerciais, mas não tem sido fácil. 

Na sua opinião, quais é que foram os 
setores económicos mais afetados pela 
crise destes últimos anos?

Todos. Tanto que se dermos uma volta 
aqui no centro histórico da cidade vimos 
que existem muitas lojas vazias e isso é um 
sintoma de que algo vai mal no comércio 
tradicional. É evidente que não é só por 
causa da crise, mas esta situação veio dar 
um grande empurrão a esta realidade.

Considera que os grandes centros 
comerciais vieram piorar a situação do 
comércio tradicional?

Quando falamos de centros comerciais 
estamos a falar nomeadamente do Dolce 
Vita, eu pelo menos tenho uma visão 
relativamente aos centros comerciais 
um pouco diferente daquilo que é o 
tradicional. O Dolce Vita é uma âncora 
para o concelho, traz aqui gente que 
de outra forma nunca viria aqui a Vila 
Real. Aquilo que importa saber é se nós 
enquanto comércio tradicional temos 
ou não capacidade de conseguir atrair 
as pessoas que normalmente vão para 
o shopping, irem também ao centro 
histórico fazer compras. 

Eu acho que ver os centros comerciais 
como responsáveis da desgraça local é 
demasiado redutor.

Pegando no caso concreto de Vila 
Real, que medidas têm previstas no 
vosso mandato para voltar a dinamizar 
o comércio tradicional?

Como sabe os problemas dos centros 
históricos são complexos e têm uma 
responsabilidade mais ao nível das 
políticas de desenvolvimento local. A 
responsabilidade está mais concentrada 
na autarquia do que propriamente na 
Associação Comercial, nós tentamos 
colocar-nos ao lado do município como 
parceira desse desenvolvimento. Nesse 
aspeto achamos que temos um papel 

importante porque julgamos que o cento 
histórico se pode reconverter numa 
espécie de um centro comercial em 
espaço aberto, com uma entidade gestora 
desse centro comercial, em que essa 
entidade gestora pode ser a Associação 
Comercial, enquanto representante dos 
próprios comerciantes e também do 
espaço físico da intervenção. No entanto, 
para que isso seja uma possibilidade tem 
que haver uma definição de políticas 
de desenvolvimento do próprio centro 
histórico, da responsabilidade da 
autarquia e do poder central. Tem que 
haver uma redefinição estratégica daquilo 
que é a repovoação do centro histórico, 
temos um centro relativamente grande 
onde vivem meia dúzia de famílias, temos 
que fazer com que haja mais pessoas a 
ir viver para o centro histórico, porque 
aquilo que dá a oportunidade de negócio 
são as pessoas. Temos de tentar atrair mais 
empresas para o centro histórico, quantas 
mais empresas maior é a capacidade de 
atração e tem que haver uma regra para a 
ocupação quer de lojas, quer de edifícios 
que estejam por ocupar. Da mesma forma 
que existe uma política fiscal que premeia 
a atividade também temos que ter uma 
política fiscal que penalize a inatividade. 

Preconiza um futuro risonho para o 
centro histórico?

Se houver vontade politica eu acho 
que é possível ter novamente os centros 
históricos com a força que tinham 
antes. Evidente que é necessária uma 
reavaliação daquilo que são as prioridades 
dos parceiros políticos nesta matéria. 
Preconizamos que os empresários, que 
são os principais dinamizadores do 
centro histórico, possam acreditar que a 

curto ou a médio prazo é rentável investir 
no centro histórico. 

Quais é que são as vossas principais 
prioridades neste momento?

Esperar que os fundos comunitários 
abram e que possamos rapidamente 
começar a trabalhar para cumprirmos 
aquilo que é o nosso papel, de apoio 
e ajuda aos nossos associados e aos 
comerciantes em geral. Só trabalhando 
é que podemos ser úteis, só trabalhando 
é que conseguimos resolver o problema 
financeiro da associação e é nesse foco 
que nós estamos concentrados e na 
perspetiva de podermos fazer em 2016 
uma estratégia de trabalho positiva para 
todos. 

Qual é o balanço que faz até ao 
momento do seu mandato? 

O meu mandato até agora tem sido um 
pouco complicado porque quando entrei 
na associação tínhamos os problemas 
que acabei de referir. Neste momento 
aquilo que eu tenho vindo a fazer é tentar 
resolver os problemas que vinham de trás. 
A capacidade de construção até agora tem 
sido praticamente nula exatamente por 
não haver ferramentas que permitissem 
a associação posicionar-se no sentido 
de um trabalho positivo e tem sido um 
bocado difícil.

Qual é o foco que pretende atingir 
até ao final do mandato? 

Eu gostava de colaborar para que a 
associação pudesse ter uma incubadora 
de empresas aqui no centro. Queria 
também contribuir de alguma forma 
para que alguns dos nossos associados 
possam melhorar a sua capacidade 

de internacionalização. Gostava de 
ter um conjunto de candidaturas que 
permitissem melhorar a competitividade 
comercial e individual de cada um dos 
comerciantes. Temos um desejo em 
relação ao centro histórico, em que a 
Associação se possa ir constituindo como 
uma entidade gestora e possa contribuir 
quer para a angariação de novos parceiros, 
que se possam definir como âncoras, e 
eles próprios serem chamariz para os 
consumidores e os outros que já cá estão 
poderem usufruir dessa melhoria e que 
possam chamar outros comerciantes, para 
que nos próximos anos possamos ter um 
centro histórico cheio de lojas, com uma 
capacidade de atração diferente, com lojas 
mais modernas, mais competitivas e que 
Vila Real se possa constituir como uma 
espécie de um centro comercial grande 
numa perspetiva regional e quem sabe até 
para a região norte do país. 

Que mensagem diria a um 
comerciante que queira abrir uma loja, 
o que é que ele ganha em ser sócio da 
associação, que benefícios pode ter?

O que ele ganha é ver-nos como 
parceiro, como apoio ao seu negócio. 
Podemos ajudar na informação, no 
encaminhamento, temos parceiros 
associados que podem ajudar os 
comerciantes e fazê-lo de uma forma 
mais económica. A associação serve 
para falar numa voz coletiva em nome 
dos comerciantes, portanto a associação 
procura estar ao lado dos comerciantes 
no sentido de apoiar na resolução de 
eventuais problemas.

É candidato a mais um mandato?
Não sei, ainda é um pouco prematuro.■

de negócio são as pessoas”

FOTO: SF



14

Mesão Frio

VIVADOURO  JANEIRO 2016

Mesão Frio terminou o 
ano de 2015 com uma dí-
vida de 6.895.158€, me-
nos 1.063,000€ (13,5%) que 
em 2014 e uma redução 
da dívida de 30% em rela-
ção à registada em 2009. 

“São resultados muito 
positivos, que confirmam o 
caminho de confiança e as-
sertivo que temos feito até 
aqui”, declarou o presidente 
da Câmara Municipal, Al-
berto Pereira, mostrando-se 
“satisfeito” com os dados da 
execução financeira de 2015.

“Estamos cada vez mais 
próximos do limite legal de 
endividamento e, continuan-
do nesta lógica de empenho e 
rigor, iremos conseguir deixar 
de ter excesso de endivida-
mento durante o ano de 2016”, 
revelou Alberto Pereira.

O autarca afirmou que 
“o valor do limite de endivi-
damento para 2016 será de 
6.222.000€, continuaremos 

em saneamento financeiro 
mas, com a liberdade de ges-
tão que não temos tido ao 
longo destes seis anos”, su-
blinhou o edil, acrescentan-
do que assim o concelho terá 
alguma “margem de mano-
bra” para aumentar o inves-
timento e “melhorar as con-
dições de vida das famílias”.

Alberto Pereira salienta a 
importância deste resultado 
como um passo “importante 
para a consolidação das fi-
nanças da autarquia”, frisando 
que será a primeira vez, em 
dez anos, que o município sai 
da situação do sobreendivi-
damento, atingindo um “pon-
to de equilíbrio que nunca 
deveríamos ter ultrapassado”.

Para continuar a redução 
no valor do endividamento o 
presidente da autarquia des-
tacou que é necessário “con-
tinuar o caminho iniciado 
em novembro de 2009, com 
rigor na gestão da causa pú-

blica, sem nunca descurar 
as famílias mais desprotegi-
das”, lembrando que ao longo 
destes seis anos, “apesar das 
dificuldades financeiras, foi 
o período em que mais me-
didas foram tomadas, para 
minimizar os desequilíbrios 
sociais que existiam e tam-
bém o de maior investimento, 
tendo sempre o cuidado de 
procurar apresentar candida-
turas a projetos financiados”.

Para este ano Alberto 
Pereira confessa que os in-
vestimentos vão depender 
do que vier a ser aprovado 
em termos de fundos comu-
nitários contudo o autar-
ca revela que há um projeto 
que “independentemente de 
ser comparticipado ou não, 
irá avançar durante este 
ano, o estádio municipal”.

O presidente do município 
referiu que este é um projeto 
“essencial” para que os jovens 
que praticam desporto “te-

nham as melhores condições 
para a prática do mesmo”.

“A construção do estádio 
municipal é um contributo 
para a dinamização do comér-
cio local, pois, já houve uma 
equipa da primeira divisão 
que, desejava estagiar numa 
estrutura hoteleira local e não 
o fez, porque não havia um 

local para treinar”, declarou.
O Plano de Pormenor do 

lugar da Rede é um proje-
to para terminar ainda este 
ano, afirmou o autarca, vis-
to que “é um instrumento 
fundamental para que possa 
ser feito no nosso concelho 
o maior investimento algu-
ma vez realizado”, concluiu.■

Mesão Frio reduziu 30% à dívida desde 2009
O município de Mesão Frio encerrou o ano com uma redução na dívida de cerca de 13,5% em relação a 2014, valor que ronda os 
1.063,000€. Alberto Pereira, presidente da autarquia, revelou que com “empenho e rigor”, o concelho deixará de ter “excesso de endi-
vidamento” ainda este ano.

Texto e Fotos: Ana Portela
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Carrazeda de Ansiães

Em 2014 cerca de 4450 pes-
soas visitaram o concelho de 
Carrazeda de Ansiães, número 
que quase duplicou para mais 
de oito mil visitantes no ano 
passado, de acordo com dados 
recolhidos na Loja Interativa de 
Turismo, no Museu da Memó-
ria Rural de Vilarinho da Casta-
nheira e no Castelo de Ansiães. 

Na opinião de José Luís Cor-
reia, presidente do município, 
este aumento ficou a dever-se es-
sencialmente à “maior aposta na 
divulgação e promoção dos re-
cursos endógenos e dos locais de 
interesse existentes no concelho”, 
estratégias que vão continuar 
a ser implementadas em 2016. 

Entre as várias apostas, o 
autarca destaca as ações promo-
cionais realizadas, bem como 
as “múltiplas participações em 
feiras de turismo”, e a abertu-
ra da Loja Interativa de Turis-
mo, em agosto de 2013, que 
“teve um impacto importante 
no aumento do número de tu-
ristas do concelho”, afirmou.

No ano passado o municí-
pio apostou ainda na “criação 

de uma larga oferta ao nível de 
circuitos turísticos”, com ro-
teiros vocacionados para o tu-
rismo de natureza e circuitos 
culturais e patrimoniais, “como 
é exemplo a mais recente ini-
ciativa que promove a gastro-
nomia tradicional através da 
Rota dos Saberes e Sabores da 
Memória”, acrescentou o edil.

Também o Circuito Tu-
rístico do Castelo e dos Moi-
nhos e o Circuito Turístico 
do Castelo e do Douro regis-
taram em 2015 um aumento 
do número de visitantes, facto 
que ultrapassou “largamente 
as expetativas” da autarquia.

Para o ano de 2016 o pre-
sidente acredita que o número 
de turistas pode vir a aumentar 
novamente, “estamos a traba-
lhar nesse sentido, estando já 
a preparar uma série de inicia-
tivas e novas apostas que irão 
ser divulgadas na próxima pri-
mavera”, revelou ao VivaDouro.

Nesse sentido a autarquia 
vai apostar “numa estratégia 
mais abrangente”, tendo já tra-
çado como objetivo primordial 

o aumento do número mé-
dio da estadia dos visitantes. 

“É com esse propósito que 
iremos proceder ao lançamento 
de novas rotas e roteiros dirigi-
dos a diversos tipos de públi-
co que queiram permanecer 
no concelho por vários dias”, 
confessou José Luís Correia.

Para 2016 está também pro-
jetada a ampliação do Museu 
da Memória Rural, localizado 
em Vilarinho da Castanhei-
ra, bem como a inauguração 
de um novo polo do Museu da 
Memória Rural, junto à aldeia 
de Luzelos. Como forma de col-
matar uma lacuna existente, o 
município irá abrir no próximo 
verão a Casa do Cantoneiro em 
Foz-Tua, “este espaço estrate-
gicamente localizado junto à 
estrada nacional 214 e aos rios 
Tua e Douro, funcionará como 
centro de receção ao território 
concelhio, ao mesmo tempo 
que irá promover e comerciali-
zar marcas de vinho localmente 
produzidas”, afirmou o autarca.

Ainda na ótica da promo-
ção do território, os municípios 

abrangidos pelo Parque Regio-
nal do Vale do Tua (Carrazeda de 
Ansiães, Alijó, Mirandela, Mur-
ça e Vila Flor), vão implementar 
um projeto de promoção que 
se vai centrar na afirmação dos 
produtos endógenos da região. 

“Esta parceria consiste na 
implementação de um conjunto 
de portas de entrada para a área 
do parque regional do Vale do 
Tua que irão permitir ao visitan-

te e amante da natureza adquirir 
informações que potencializem 
uma visita mais enriquecedora 
e de contacto direto com os re-
cursos naturais e patrimoniais 
que o Vale do Tua tem para 
oferecer”, explicou o presiden-
te, admitindo que no futuro 
“o parque natural poder-se-á 
configurar como uma impor-
tante mais-valia para a promo-
ção do turismo no concelho”.■

Carrazeda de Ansiães duplicou o número de 
turistas a visitar o concelho em 2015
O número de turistas que visitaram o concelho de Carrazeda de Ansiães durante o ano de 2015 duplicou em relação ao ano 
anterior. A autarquia acredita que este aumento se ficou a dever a uma maior aposta em estratégias de promoção do território, 
tendo já preparadas novas iniciativas no sentido de levar mais turistas ao concelho em 2016.

Texto: Salomé Ferreira

FOTO: DR
FOTO: DR



Decorria 1932. O ano era bissexto 
e Salazar encontrava-se no cargo de 
primeiro-ministro. A crise abatia-se sobre 
a região demarcada do Douro quando a 
18 de novembro desse ano foi aprovado o 
decreto-lei que instituía a Casa do Douro.

Quando foi criada, a Casa do Douro 
tinha como principal objetivo a defesa dos 
interesses dos agricultores, missão que 
na opinião de Berta Santos, presidente 
da Avidouro -Associação de pequenos 
e médios vitivinicultores do Douro, a 
instituição já não se encontrava a cumprir. 

“Desde 1995 que foram retiradas várias 
competências à Casa do Douro e sem estas 
competências ficou muito fragilizada”, 
afirmou ao VivaDouro a dirigente 
associativa. “Sempre dissemos que a grande 
responsabilidade para a situação da Casa 
do Douro foram os sucessivos ataques que 
os vários governos foram fazendo à Casa 
do Douro a partir de 1995”, acrescentou. 

Com uma dívida que ronda os 160 
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Oitenta e cinco anos depois 
da sua formação, a institui-
ção duriense encontra-se num 
impasse em relação ao futuro 
que vai seguir. Se por um lado 
se defende que volte a ser uma 
instituição de direito público, 
com inscrição obrigatória. Por 
outro, há quem considere que 
a solução passa por se manter 
como uma instituição de direi-
to privado, com inscrição facul-
tativa, como foi decidido pelo 
anterior governo em finais de 
2014. 

milhões de euros, a Casa do Douro passou, 
em outubro de 2014, de associação pública 
de inscrição obrigatória (consubstanciada 
no decreto-lei 152/2014) para uma 
associação de direito privado, com 
inscrição facultativa. A solução pretendia 
sanar a dívida da instituição ao Estado. 

Solução que na opinião de Berta Santos 
“não é a indicada”. “Defendemos uma 
associação de direito público, de inscrição 
obrigatória e que seja representativa de 
todos os viticultores”, alegou a presidente 
da Avidouro, dias depois de ter defendido 
na Assembleia da República que a lei que 
permitiu a privatização da gestão da Casa 
do Douro devia ser revogada.

“Aquilo que nós dizemos é que é uma 
vergonha o que se está a passar, esta é uma 
lei imposta contra a vontade de toda a 
região”, afirmou a dirigente ao VivaDouro. 

Nesse sentido, a Avidouro defende uma 
“Casa do Douro de direito público”, com a 
criação de uma comissão administrativa, 
com recurso a eleições, no sistema de um 
viticultor, um voto. 

“Assim teríamos uma Casa do Douro 
efetivamente representativa de todos 
os viticultores da região demarcada do 
Douro”, afirmou Berta Santos. 

“Defendemos que os verdadeiros donos 
da Casa do Douro são todos os viticultores, 
são eles que têm de eleger uma direção”, 
acrescentou a dirigente da associação 
duriense. 

Francisco Rocha, deputado e 
presidente da Federação Distrital de Vila 
Real do Partido Socialista, considera que 
a solução de extinguir a Casa do Douro 
enquanto associação de direito público, 
“não responde ao problema essencial 
da representatividade de toda a Lavoura 
duriense”, uma vez que, “a dispersão 
dessa representação através da inscrição 
facultativa, pode implicar enfraquecimento 
negocial em questões estratégicas para 
a região demarcada do Douro no que 
toca à produção e relação com a fileira, 
particularmente os pequenos viticultores”, 
explicou ao VivaDouro. 

Opinião que não é partilhada por Abel 

Baptista, deputado do Partido do Centro 
Democrático Social (CDS), que considera 
que a Casa do Douro enquanto associação 
de direito privado, “para além de associados 
individuais permite a representação de 
pequenos e grandes produtores, a região 
demarcada do douro é feita de todos, sejam 
eles pequenos, grandes ou médios, na 
diversidade de todos é que está a riqueza do 
Douro”, defendeu. Abel Baptista vê como 
principal vantagem da nova Casa do Douro 
o facto de ser uma entidade que resulta da 
inscrição facultativa, o que determina que, 
“para ser viável tem de ser atrativa, tem 
de prestar serviços necessários a baixos 
preços, tem de fornecer mercadorias e 
serviços de forma competitiva, tem de 
ser uma boa representante da produção 
no interprofissional, prestar contas aos 
associados e valorizar a região, tudo que 
a anterior direção não foi capaz de fazer, 
porque não quis, porque não soube, 
porque não teve competência, mas não 
fez”, afirmou. 

“Trinta anos depois o Douro merece 

Casa do Douro: qual será a solução para a instituição da Lavoura Duriense?

Texto: Salomé Ferreira
          Ana Portela

> Berta Santos, presidente da Avidouro > Abel Baptista, deputado do CDS > Francisco Rocha, deputado do PS
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uma solução estatuária que consiga reunir 
o maior consenso possível. Julgamos que 
no parlamento existem condições politicas 
para se desenvolver este processo negocial, 
envolvendo também a região demarcada”, 
defendeu Francisco Rocha. 

Como ponto de partida, o deputado 
do Partido Socialista acredita haver 
“vantagens notórias” em que “o novo 
estatuto para a Casa do Douro deva 
retomar a inscrição obrigatória de todos os 
lavradores e a representação unitária nos 
órgãos interprofissionais”.

“Essa inscrição obrigatória deverá 
ser acompanhada por um conjunto de 
atribuições e competências que permitam 
a justificação dessa obrigatoriedade e ao 
mesmo tempo permitam a sustentabilidade 
financeira da nova Casa do Douro”, 
explicou o deputado. 

Berta Santos acredita que “só não se 
revoga a lei que extinguiu a Casa do Douro 
se os partidos não quiserem, temos todas as 
condições neste momento para anular a lei 
e colocarmos no Douro uma associação de 
direito público, com inscrição obrigatória 
e defensora de todos os viticultores”, 
afirmou.

António Lencastre, presidente da 
Federação Renovação do Douro, entidade 
nomeada em maio do ano passado para 
a gestão da Casa do Douro, por sua vez, 
revela que não confia “muito que o PS 
esteja voltado para tornar a Casa do Douro 
pública novamente. Acredito que a solução 
de toda esta situação será continuar com a 
privatização da Casa do Douro”, declarou 
ao VivaDouro. 

“E o que fazer à dívida?”

Pública ou privada, a grande questão 
que se coloca é: o que fazer à dívida da Casa 
do Douro?

Ao longo dos anos os problemas 
financeiros sufocaram a instituição. A 
dívida já ronda os 160 milhões de euros, 
sendo um dos principais problemas ainda 
sem solução. 

Com intuito de solucionar este problema, 
o anterior governo PSD/CDS recorreu à 
nomeação de uma administradora para 
proceder à regularização das dívidas da 
extinta Casa do Douro com natureza de 
associação pública, com publicação em 
Diário da República a 31 de agosto de 

2015. Célia Custódio foi a administradora 
judicial nomeada para esse fim.

No entanto, a 30 de dezembro do ano 
passado este diploma foi considerado 
“ilegal e inconstitucional”, por sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Mirandela. 

Situação que Berta Santos revela “ser 
uma vitória”, uma vez que, “sempre dissemos 
(Avidouro) que era inconstitucional e o 
tribunal veio-nos dar razão”, afirmou a 
dirigente.

Por outro lado, Abel Baptista considera 
que a decisão encontrada pelo anterior 
governo “é a solução adequada”. “Todas 
as anteriores soluções falharam, se não 
foi possível em quase 30 anos resolver o 
problema, será que devemos continuar a 
adiá-lo?”, questionou o deputado.

“Depois de se ter dado a possibilidade 
da direção cessante resolver o problema e 
não o ter feito, alguém teria que liquidar 
as dívidas aos credores. Pagar aos 
trabalhadores salários em atraso, pagar a 
fornecedores mercadorias entregues, pagar 
aos bancos empréstimos acumulados, 
pagar ao Estado dívidas acumuladas”, 
acrescentou.

Francisco Rocha defende que a “divida 
deverá ser tratada de forma diferenciada 
da questão estatuária e terá de prosseguir 
de forma a conseguir-se o seu pagamento 
total devendo ser liderada por uma 
Comissão Administrativa composta por 
personalidades da região e de reconhecido 
mérito”.

“Julgamos pertinente que esse processo 
de alienação não passe pelo património 
imobiliário que é referência no Douro. 
Sublinhamos também a necessidade 
imperiosa de uma adequada gestão dos 
stocks do vinho generoso propriedade da 
Casa do Douro que deverão ser colocados 
no mercado de forma a não implicar uma 
redução significativa da atribuição de 
benefício”, concluiu o deputado do PS.

Berta Santos sustenta que a Casa do 
Douro “tem património e tem valor que 
pagam as dívidas e ainda fica dinheiro 
para poder continuar a defender os 
viticultores”, afirmou, ao mesmo tempo 
que acrescentava que, “tem que se apurar 
bem a divida, se há dívidas da Casa do 
Douro ao Estado também há dívidas do 
Estado à Casa do Douro”, referiu.■

 a instituição da Lavoura Duriense?

Outubro 2014  
Governo extinguiu a 

Casa do Douro enquanto 
associação pública 

Maio 2015  
Federação Renovação Douro

vence concurso para 
a gestão da instituição

 

Agosto 2015 
Governo publica Decreto-Lei 

a anunciar a nomeação 
de uma administradora 

liquidatária 

Outubro 2015 
Célia Custódio é nomeada 

como administradora 
(Despacho no11523/2015-DR) 

Novembro 2015 
Federação Renovação 

Douro toma posse 
da sede da Casa do Douro

 

Dezembro 2015 
Avidouro pede ao Governos para 
“anular o escandaloso processo” 
que transforma a Casa do Douro

 em entidade privada

Dezembro 2015 
Tribunal Administrativo e Fiscal
 de Mirandela considerou ilegal 

o despacho de nomeação da 
administradora da 

extinta Casa do Douro 

Cronologia 
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O Centro de Atividades Ocupacional 
foi criado pelo atual executivo que afirmou 
desde o início do mandato “a necessidade 
de encontrar uma resposta social para 
os cidadãos portadores de deficiência 
do concelho”. Nessa perspetiva foi 
criado o CAO, direcionado para pessoas 
portados de deficiência. “Conscientes 
da importância da existência de um 
espaço que permitisse acolher estes 
munícipes durante o dia, foram levadas 
a cabo um conjunto de obras de 
adaptação de um espaço, propriedade da 
autarquia”, declarou Valdemar Pereira.

O centro tem capacidade para 
acolher 22 pessoas portadoras de 
deficiência e o seu espaço físico conta 
com dois ateliês de atividades, sala de 
motricidade e reabilitação, refeitório e 
sala de repouso. O investimento resulta 

de uma parceria entre o município 
e a Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca, “instituições que partilham 
a missão de procurar, através de 
todos os métodos e meios exequíveis, 
proporcionar melhores condições de 
vida aos cidadãos”, sublinhou o autarca, 
salientando a necessidade de um espaço 
do género no concelho há “muito tempo”.

Valdemar Pereira mostrou-se 
“satisfeito”, na medida em que este 
espaço vem “colmatar uma lacuna 
concelhia, com esta valência passou 
a existir um conjunto de respostas 
sociais aos jovens e adultos portadores 
de deficiência e, naturalmente, 
também às suas famílias”, disse. 

O edil frisou a importância de um 
espaço onde as pessoas portadoras de 
deficiência possam interagir entre si 

e “estimulados a desenvolver as suas 
capacidades físicas e cognitivas, rodeados 
da atenção e   cuidados necessários, 
proporcionando às famílias o sentimento 
de segurança e tranquilidade”.   

Rui Raimundo, provedor da Santa 
Casa da Misericórdia, lembra o valor do 
espaço do CAO “há muito desejado no 
município”, mas confessa que uma das 
dificuldades tem sido a relutância das 
pessoas, “não porque não gostam ou não 
queiram, mas pensam na parte económica 
e isso torna-se um entrave a colocar estas 
pessoas no centro”, revelou o provedor.

Em relação ao futuro, Valdemar 
Pereira, espera que este apoio “dê 
um contributo significativo para 
uma maior equidade ao nível social, 
prestando apoio técnico especializado 
àqueles que verdadeiramente mais 

necessitam dele”, opinião partilhada 
por Rui Raimundo, que afirma “esta é 
uma grande vitória para Tarouca”. O 
autarca salientou que apesar da criação 
deste centro “as respostas sociais aos 
cidadãos portadores de deficiência 
nunca serão suficientes. É importante 
que autarquias, governo, instituições e 
sociedade civil congreguem esforços no 
sentido de ser prestado o devido apoio, 
para que a integração destes cidadãos 
na sociedade não passe de uma utopia”. 

Para Rui Raimundo, é necessário 
“olhar com outros olhos para estas 
pessoas”, sublinhando que “na região é 
preciso criar um centro que possa cuidar 
das pessoas portadoras de deficiência 
também da parte da noite, é uma batalha 
que iremos tentar travar”, concluiu o 
provedor da Santa Casa da Misericórdia.■

Recentemente foi criado no concelho de Tarouca o CAO (Centro de Atividades Ocupacional) para pessoas portadoras de deficiência. 
Valdemar Pereira, presidente da Câmara Municipal destacou este espaço como “um contributo significativo para uma maior equidade 
ao nível social” no município.

Centro de Atividades Ocupacional criado para portadores de 
deficiência em Tarouca

Texto: Ana Portela

> O presidente da autarquia, Valdemar Pereira e o provedor da Santa Casa da Misericórdia, Rui Raimundo, em visita ao CAO

FOTO: DR
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Reportagem VivaDouroSão João da Pesqueira

Com um apoio global que pode chegar aos 425 mil euros, CLDS 3G é o nome do programa que pretende combater a pobreza e a ex-
clusão social em São João da Pesqueira. O projeto tem a duração de três anos, período em que serão realizadas cerca de 50 ações no 
terreno.

Novo Contrato de Desenvolvimento Social já está no terreno

Arrancou em novembro o 
novo Contrato Local de Desen-
volvimento Social (CLDS) que 
tem como principais objetivos 
a promoção da inclusão social e 
o combate à pobreza, desta vez 
mais direcionado para as crian-
ças e jovens, “sem nunca des-
corar os idosos, é esse o nosso 
compromisso”, garantiu Eduardo 
Pinto, coordenador do projeto.

O CLDS mantém assim a de-
signação de PI+PA (Promover e 
Inovar Mais Perto do Amanhã), 
como uma forma de “as pessoas 

poderem fazer referência à marca 
que já conheciam”, explicou o pa-
dre Amadeu Castro, presidente do 
Centro Social e Paroquial de Tre-
vões, entidade gestora do projeto. 

Tendo já participado na edi-
ção anterior do CLDS, o pároco 
pretende que a versão de terceira 
geração do PI+PA, seja “acima de 
tudo uma continuidade da mais-
-valia que foi o primeiro projeto”, 
afirmou ao VivaDouro, referin-
do os exemplos da Associação 
Bagos D´Ouro e Capital Douro. 

Esta nova versão do PI+PA 

traz algumas mudanças, sendo 
que a principal diferença em re-
lação ao projeto anterior prende-
-se ao facto que “antes era mais 
direcionado para a população 
idosa”, referiu Eduardo Pinto, 
sendo que para esta edição a Se-
gurança Social identificou, em 
São João da Pesqueira, “proble-
mas de pobreza infantil”, afir-
mou o coordenador da iniciativa. 

Neste momento já se encon-
tram em funcionamento vários 
serviços do programa, nomea-
damente o Gabinete de Apoio 
às Famílias, encabeçado por 
Helena Lopes, Socióloga, bem 
como o Gabinete de Apoio Psi-
cológico, onde se encontra o 
psicólogo Filipe Donas Botto. 

Estes dois gabinetes estão 
situados na sede do PI+PA.

No terreno está também a 
Unidade Móvel de Saúde que 
percorre todo o concelho, tendo 
neste momento “cerca de 1300 
utentes”, revelou Sara Covas, 
enfermeira. “A adesão tem sido 
bastante grande, notava-se que 
era preciso uma proximidade 
assim junto da população”, afir-

mou a profissional de saúde. 
A Unidade Móvel de Saúde 

irá ser dotada de competências 
que antes não existiam, no-
meadamente nutrição e higie-
ne oral, em concertação com 
os agrupamentos de escolas. 

Também a loja social se en-
contra em processo de mudan-
ça, “neste momento já estamos 
a entrar nos últimos passos para 
conseguirmos abri-la com mais 
valências”, explicou Eduardo 
Pinto. Desta forma, para além 
do vestuário, quem se dirigir 
à loja social poderá igualmen-
te encontrar alimentação, “é 
uma situação mais urgente a 
que estamos a dar mais priori-
dade”, afirmou o coordenador. 

À imagem do primeiro 
CLDS, Eduardo Pinto pretende 

que algumas das ações implemen-
tadas se mantenham após os três 
anos do programa, “queríamos 
que ficassem no território e que 
ajudassem o concelho”, afirmou. 

O financiamento para os 
três anos do projeto situa-se 
nos 425 mil euros, no entanto a 
verba é libertada gradualmen-
te em cada uma das ações rea-
lizadas. O PI+PA integra, para 
além do coordenador, uma so-
cióloga, um psicólogo, uma en-
fermeira e uma gerontóloga.

 

PI+PA participa em 
ação de sensibilização no 
concelho 

O CLDS encontra-se no 
terreno a realizar uma ação 
de sensibilização que irá per-
correr todo o concelho de São 
João da Pesqueira, em parceria 
com o NPA – Núcleo de Pro-
teção Ambiental e a Secção de 
Programas Especiais da GNR.

Paredes da Beira, Sarzedinho e 
Ervedosa do Douro, foram as três 
primeiras localidades em que se 
realizaram ações de sensibilização. 

No âmbito da operação, “Flo-
resta Protegida Sempre”, todos os 
presentes foram sensibilizados 
para a necessidade de efetua-
rem a correta limpeza e gestão 
de combustível, para os cuida-
dos a ter na utilização do fogo 
nos espaços florestais e rurais, 
durante e após o período crítico.

A Secção de Programas Es-
peciais da GNR, no âmbito do 
programa “Idosos em Seguran-
ça”, abordou a problemática das 
burlas/furtos e entrada em circu-
lação da nova nota de 20 euros. 

O objetivo desta ação pas-
sa por divulgar junto da po-
pulação, em especial dos mais 
idosos, os métodos utiliza-
dos pelos burlões, para que 
todos se possam precaver.■

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Filipe Donas Botto (psicólogo), Eduardo Pinto (coordenador), Helena Lopes (socióloga)

> A equipa da Unidade Móvel de Saúde com um grupo de utentes > Padre Amadeu Castro e Eduardo Pinto
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A proposta de orçamen-
to e plano de investimentos 
para o ano de 2015 remontou a 
29.121.900€, de acordo com os 
princípios de rigor orçamental e 
os critérios de contenção neces-
sários à “consolidação das finan-
ças locais”. O município decla-
rou que obteve a “mais alta taxa 
de execução de sempre, 91,3 por 
cento ao nível da receita e um 
dos valores mais elevados de 
sempre em termos de montante 
global do orçamento executado”.

Para Francisco Lopes, este 
resultado significa que “o mu-
nicípio demonstra total ca-
pacidade para gerar as recei-
tas suficientes para fazer face 
às suas despesas orçamentais 
e cumprir atempadamente 
com todos os seus compro-
missos com pessoal, com as 

entidades bancárias e com 
empreiteiros e fornecedores”. 

O autarca salienta “o equi-
líbrio e a prudência que o exe-
cutivo municipal coloca na 
gestão dos dinheiros do mu-
nicípio, tendo a inteligência 
e a  coragem, quer de tomar 
medidas que garantam recei-
tas, quer de levar a efeitos os 
cortes e a racionalização ne-
cessária na despesa municipal”.

Foram realizados vários 
projetos “estruturantes” no con-
celho, comparticipados em 85% 
por fundos comunitários. O 
Complexo Desportivo de Lame-
go, com um investimento de 3,1 
milhões de euros, a criação do 
Centro Interpretativo da Másca-
ra Ibérica em Lazarim, projeto 
que ronda os 1,1 milhões de eu-
ros e a valorização e requalifica-

ção do escadório do Santuário 
dos Remédios, 900 mil euros, 
foram as principais interven-
ções efetuadas pela autarquia.

“Numa altura de difícil si-
tuação económica no país, fo-
mos capazes de melhorar subs-
tancialmente as condições de 
vida dos lamecenses e os fatores 
de atratividade do concelho, so-
bretudo junto daqueles que nos 
visitam, sem colocar em causa, 
antes pelo contrário, consoli-
dando as finanças do municí-
pio”, explica Francisco Lopes.

De acordo com a autarquia 
e “respeitando” o Plano de Sa-
neamento Financeiro em curso, 
o município destinou durante 
o ano passado uma importan-
te verba para a área da cultu-
ra, “em particular para a dina-
mização das Festas da Cidade, 

programação do Teatro Ribeiro 
Conceição, a abertura de novas 
valências no bairro do Castelo, 
com destaque para a Torre do 
Castelo e Cisterna que foram vi-
sitados por mais de 30 mil turis-
tas e para a realização de outros 
eventos, em parceria com as as-
sociações”, referiu o município. 

A escolha de Lamego para 
sede oficial das comemorações 
do 10 de Junho, Dia de Portu-
gal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas foi “um 
momento de orgulho e de afir-
mação de Lamego”, que segundo 
a autarquia “exigiu um elevado 
esforço logístico e financeiro, 
mas que em nada comprome-
teu os bons resultados da ges-
tão orçamental de 2015”, que 
termina com um saldo positi-
vo de 451.000€ que transitará 

para o orçamento de 2016 na 
assembleia municipal de abril.

Em relação a este ano, o pre-
sidente da autarquia frisou o 
investimento das obras no Call 
Center da Altice e um outro 
projeto no âmbito da CIM Dou-
ro, com um valor de 4.000.000€ 
na Escola Latino Coelho, não se 
sabendo ainda se o município 
assumirá as funções de dono de 
obra. Há também prevista uma 
intervenção no edifico dos pas-
sos do concelho, no âmbito da 
eficiência energética, de cerca de 
800.000€. “Estamos a negociar o 
novo plano de regeneração ur-
bana, que vai dar continuida-
de ao projeto “Viver Lamego” 
e que esperamos possa ter um 
volume de financiamento ele-
vado e ser aprovado no corren-
te ano”, concluiu o presidente.■

Orçamento da Câmara Municipal alcança taxa 
de execução “mais alta de sempre”
A Câmara Municipal de Lamego, relativamente ao ano de 2015, alcançou a “mais  alta taxa de execução de sempre”. Francisco Lopes, 
presidente da autarquia, destacou “o equilíbrio e a prudência” do executivo municipal na obtenção deste resultado.

Texto: Ana Portela

O troço que atravessa o con-
celho de Lamego do Caminho 
Português Interior de Santia-
go oferece atualmente melho-

res condições aos peregrinos. 
A criação de um albergue em 
Bigorne, localidade do conce-
lho, para os visitantes pernoi-

tarem e o reforço da sinalética 
ao longo de 29 quilómetros são 
as principais mudanças reali-
zadas pela Câmara Municipal 
de Lamego. De acordo com 
Francisco Lopes, presidente da 
autarquia, “o facto de percor-
rerem grandes distâncias, dei-
xa os caminheiros exaustos”. 

“O novo albergue dá-lhes a 
possibilidade de pernoitarem 
e recuperarem as suas forças 
de uma forma mais segura e 
cómoda”, assegurou o autar-

ca, acrescentando que as me-
lhorias pretendem também 
“valorizar e qualificar a oferta 
turística e religiosa que é dispo-
nibilizada a quem nos procura”.

O Caminho Português In-
terior de Santiago tem como 
principal objetivo dar a conhe-
cer o antigo caminho medieval 
que existira no Interior do país, 
“contribuindo para a preserva-
ção e salvaguarda da memória 
histórica e cultural da tradição 
das peregrinações portugue-

sas a Santiago de Compostela”. 
Segundo Francisco Lopes, as 
juntas de freguesia por onde 
passa o itinerário até Santia-
go são um importante parcei-
ro no “processo de valorização 
da oferta dos serviços de apoio 
e na limpeza e manutenção do 
percurso”. “Cabe agora ao po-
der local valorizar e desenvolver 
esta oferta de modo a captar um 
número crescente de turistas 
e, com isso, dinamizar a eco-
nomia local”, conclui o edil.■

Lamego melhora sinalética no Caminho 
Português Interior de Santiago
Recentemente a Câmara Municipal de Lamego realizou algumas melhorias no percurso do Caminho Português Interior de Santiago 
que passa pelo concelho. Os principais focos foram a melhoria da sinalética ao longo de todo o trajeto e a criação de um albergue para 
os peregrinos puderem pernoitar.

Texto: Ana Portela

FOTO: AP
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O município de Lamego irá 
acolher a instalação de um call-
-center da Altice emPortugal, 
que criará cerca de 180 postos 
de trabalho. De acordo com 
Francisco Lopes, presidente da 
autarquia, “é um investimento 
que fazemos para trazer a La-
mego uma dinâmica maior, que 
está já a dar frutos para o nosso 
futuro que é a qualificação dos 
nossos cidadãos”, afirmou o 
edil, acrescentando que o mu-
nicípio valoriza a “possibilida-
de de poder oferecer e procurar 
interessados nesta formação 
nos concelhos vizinhos, dando 
ainda mais força a este projeto”.

Atualmente este serviço está 
a funcionar na antiga escola 
primária nº1, instalações ainda 
provisórias, enquanto se orga-
niza o novo espaço para alber-
gar em definitivo o futuro call-
-center, o antigo polo da Escola 
Superior de Educação de Viseu. 
A autarquia vai investir cerca 
de 400 mil euros em obras de 

adaptação e requalificação para 
que o espaço comece a funcio-
nar no segundo trimestre do 
ano. “Espero que em 2, 3 meses 
possamos mudar para as ins-
talações definitivas, contudo 
iremos manter este espaço para 
que aqui possam decorrer mais 
ações de formação, em todas as 
áreas”, revelou Francisco Lopes.

Para celebrar o projeto entre 
Lamego e a Randstad, multi-
nacional de recursos humanos 
que está a recrutar colabora-
dores para assistentes de aten-
dimento, foi assinado um pro-
tocolo entre Francisco Lopes e 
José Miguel Leonardo, diretor-
-geral da Randstad.

José Miguel Leonardo sa-
lientou que “compete-nos re-
presentar a nossa empresa junto 
dos clientes, com um bom aten-
dimento, com muito trabalho e 
responsabilidade”, salientando 
que este projeto  dá ao Interior 
uma nova “visibilidade”.

 “O projeto começou com 

uma vontade de trazer ao país 
uma oportunidade, foi a nos-
sa vontade e a das autarquias”, 
concluiu o diretor-geral.

O presidente da autarquia 
sublinhou que “não faríamos 

este esforço se não estivés-
semos cientes que este é um 
meio muito importante para 
disponibilizar emprego à nos-
sa população”.

Vanessa Gomes é uma das 
funcionárias do Call-Center. 
A funcionária teve seis sema-
nas de formação em outubro 
e é atualmente supervisora. 
“As expectativas foram muito 
superadas, está a ser uma ex-
periência fantástica”, revelou 
Vanessa Gomes, ao contar que 
sempre gostou de “lidar com 
muita gente”. A funcionária 
sublinhou que concluiu os es-
tudos na Suíça e que isso “fa-
cilitou muito a minha adapta-
ção por termos que falar em 
francês”. Apesar de não estar 

desempregada, a lamecense 
explicou que o seu antigo em-
prego “não era uma área que 
me agradava e por isso decidi 
enveredar nesta aventura”. Ao 
contrário de Vanessa Gomes, 

Ana Rodrigues, que trabalha 
no atendimento de chamadas 
do call-center, revelou que es-
tava desempregada há dois 
anos e que por isso aceitou de 
“imediato” esta oportunidade. 
“Atendo chamadas e é muito 
interessante porque lidamos 
com várias pessoas, é muito 
enriquecedor”, frisou a funcio-
nária que está a “adorar o novo 
emprego”.

Para além do recrutamento 
de pessoas fluentes em francês, 
a Randstad, em parceria com o 
Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional (IEFP), está a 
dar formação de aperfeiçoa-
mento aos colaboradores com 
conhecimentos no idioma para 
integrarem o Call Center. 

Aliada a Lamego, também 
as cidades de Fafe, Castelo 
Branco, Amarante, Guarda e 
Vieira do Minho estão a receber 
este tipo de infraestruturas.■

Protocolo entre Lamego e Randstad cria 180 
postos de emprego
Foi assinado no passado dia 18 de janeiro, o protocolo entre a Câmara Municipal de Lamego e a Randstad, no arranque do 
projeto de criação de um call-center da Altice, na cidade de Lamego. O protocolo assinado tem a duração de cinco anos e irá 
criar 180 posto de emprego no município.

Texto e Fotos: Ana Portela

> José Miguel Leonardo, diretor geral da Randstad e Francisco Lopes presidente da autarquia na assinatura do protocolo

> Vanessa Gomes e Ana Rodrigues funcionárias de Call-Center



O principal objetivo da Santa 
Casa da Misericórdia para este 
ano é “através de um aumento 
das receitas próprias e de uma 
maior eficiência na utilização 

dos recursos, bem como, de um 
esforço contínuo e persistente, 
na implementação e desenvolvi-
mento da qualidade dos serviços 
prestados aos nossos utentes, 

continuar o esforço de conso-
lidação económico-financeiro 
da instituição”, declarou An-
tónio Marques Luís, Provedor 
da Santa Casa da Misericórdia.

No quadro dos investimen-
tos que vão ser executados ao 
longo do ano, o destaque é a re-
qualificação do Lar de Idosos de 
Arneirós, com um orçamento es-
timado em cerca de 1.250.000€, 
“queremos criar condições para 
um tratamento de excelência 
aos idosos nossos utentes, e mais 
importante é, porquanto muitos 
deles são pessoas socialmente 
desfavorecidas, para quem se 
dirige a nossa muito particular 
atenção”, explicou António Mar-
ques Luís. Este projeto será can-
didato à obtenção de fundos do 

Quadro Comunitário “Portugal 
2020” e ao Fundo Rainha D. Leo-
nor, uma parceria entre a União 
das Misericórdias e a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa. 

De acordo com o Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia esta 
requalificação é “extremamente 
importante para a população, pois 
iremos proporcionar uma oferta 
de grande qualidade ao nível das 
instalações físicas”, acrescentan-
do que a instituição está a “termi-
nar todo o processo burocrático 
para o lançamento do concurso 
público para a obra, pelo que 
contamos poder iniciar a mesma 
durante o 2º semestre de 2016”. 

Os projetos que envolvem a 
requalificação da Estrutura Re-
sidencial para Idosos, situada em 

Arneirós, a requalificação do pa-
trimónio imobiliário que a insti-
tuição detém na cidade de Lame-
go e o investimento na produção 
agrícola da Quinta de Lobrigos, 
orçamentados em cerca de 1,5 
milhões de euros, são as princi-
pais prioridades para este ano.

Em relação ao futuro da ins-
tituição, o Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia afirma 
que “queremos, sobretudo, apos-
tar na requalificação dos seus 
recursos humanos dando-lhes 
mais competências, bem como 
desenvolver e aprofundar novas 
fontes de financiamento, tor-
nando esta instituição progres-
sivamente menos dependente 
das verbas da Segurança Social”, 
conclui António Marques Luís.■
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Santa Casa da Misericórdia revela “projetos estruturantes” 
para 2016
A Santa Casa da Misericórdia de Lamego irá requalificar alguns dos edifícios pertencentes à instituição que se localizam no concelho, 
com o principal objetivo de “proporcionar uma oferta de grande qualidade” aos seus utentes.

O Comando Distrital de Viseu da Po-
lícia de Segurança Pública escolheu, pela 
quarta vez na sua história, a cidade de 
Lamego para acolher as cerimónias co-
memorativas de mais um aniversário da 
instituição. Francisco Lopes aproveitou a 
ocasião para alertar para a falta de efetivos 
que põe em causa a qualidade do serviço 
prestado à comunidade e, por isso, pede a 
“intervenção da direção nacional para ga-

rantir o reforço do policiamento”. Durante 
as comemorações realizadas no Comple-
xo Desportivo, o autarca chamou ainda a 
atenção para a necessidade de avançar com 
a requalificação das atuais instalações uti-
lizadas pela divisão policial, cujo custo a 
autarquia está disposta a partilhar com o 
Governo. 

Durante a celebração do 139º aniversá-
rio da PSP Viseu, Vítor Rodrigues, coman-
dante distrital, também sublinhou que nes-
te momento mais de 40% dos seus agentes 
que estão no quadro de pessoal têm mais 
de 50 anos. A juntar a isto, mais de 30 ele-
mentos permanecem em Viseu através 
de uma colocação excecional, enquanto 
outros 18 elementos já solicitaram a pas-
sagem à pré-aposentação. “É com grande 
espírito de sacrifício que se tem mantido a 
operacionalidade”, destacou.■

Lamego foi a cidade escolhida para festejar o 139.º aniversário 
da Polícia de Segurança Nacional (PSP). A cerimónia realizou-se 
no Complexo Desportivo do concelho e contou com a presença do 
presidente da autarquia.

PSP celebra 139.º aniversário 
em Lamego

Texto: Ana Portela

FOTO: DR
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Penedono está a regular consumos de água para evitar 
faturas elevadas
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Penedono

PUB

“Constatou-se que, para o 
município, os custos com estes 
serviços atingem os montantes 
de 600 mil euros, contrastando 
com uma faturação obtida bas-
tante diminuta e que acaba por 
resultar num custo anual de 
524 mil euros, ou seja 87 por 
cento do total”, explicou Car-
los Esteves de Carvalho, pre-

sidente da Câmara Municipal. 
Estas medidas foram to-

madas desde que entraram 
em vigor, no dia 1 de janeiro, 
os dois novos regulamentos 
referentes ao abastecimen-
to de água e saneamento de 
águas residuais e resíduos 
sólidos e pretendem ver os 
consumos de água regulados 

para evitar faturas elevadas. 
O edil admite que os ele-

vados consumos se devem 
a vários motivos, nomeada-
mente “os custos propria-
mente ditos dos serviços e 
equipamentos municipais 
(edifícios, fontanários, asso-
ciações), as perdas de água ao 
longo das condutas ou mes-

mo os desvios premeditados”. 
O autarca explicou que 

a introdução de medidores 
de caudais vai permitir “es-
tabelecer comparação com a 
água faturada aos consumi-
dores da mesma freguesia”, 
enquanto os contadores vão 
indicar a água autoconsumida. 

“Vamos ter pela frente um 

trabalho árduo mas que não 
pode deixar de ser feito com 
o objetivo de moralizar todo 
o sistema municipal e de sal-
vaguardar também os interes-
ses dos municípios que cum-
prem com o pagamento da 
água que consomem”, afirmou 
Carlos Esteves de Carvalho.■

A autarquia de Penedono está a instalar medidores de caudais nos reservatórios e contadores nos equipamentos e serviços municipais 
de forma a evitar faturas de água elevadas e a saber qual o “real” consumo no concelho.

FOTO: DR
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“É uma questão intuitiva, 
simplesmente encantei-me pela 
região”, foi a razão de João Rebe-
lo ao decidir fazer uma exposi-
ção dedicada ao Douro. “Desde 
pequeno que pinto e desenho, 
mas pelas condições da época 
não tive ocasiões para fazer for-
mação na área, contudo sempre 
continuei a minha temática das 
pinturas”, realçou o ribatejano.

Há muito tempo que o 
município de Santa Marta de 
Penaguião tem apostado nas 
exposições como forma de in-

teragir e incentivar a popula-
ção para a cultura. “Temos tido 
muita afluência nas exposições, 
temos uma dinâmica interna e 
externa muito boa, as pessoas 
quando sabem que há uma ex-
posição vêm-nos logo visitar”, 
afirmou Luís Machado, presi-
dente da Câmara Municipal.

O autarca revelou que esta 
exposição “foi uma grande 
surpresa”, acrescentando que 
o pintor “retrata muito bem o 
que é o trabalho, o sacrifício e 
a dedicação ao Douro”. Para 

o edil esta exposição é uma 
homenagem a todos os du-
rienses que trabalharam du-
rante muitos anos na vinha, 
mostrando-se agradado pela 
forma como o autor vê o Dou-
ro, “porque é a forma como to-
dos nós o sentimos”, afirmou.

Desde jovem que o au-
tor circula pelo país a realizar 
mostras das suas obras “as pes-

soas começaram a gostar das 
minhas obras e eu continuei a 
realizar exposições com dife-
rentes temas”, frisou. “Mandei 
a minha apresentação para vá-
rias Câmaras da região e sur-
giu a oportunidade de realizar 
a exposição com Santa Marta 
de Penaguião, que desde logo 
se mostra disponível para este 
projeto”, sublinhou João Rebelo.

O professor confessou o 
gosto em pintar as faces das 
pessoas, pois “transmitem 
os seus sentimentos”, salien-
tando o facto de se conhecer 
melhor as pessoas através das 
expressões faciais, daí utilizar 
na maioria os rostos que, para 
si, representam a “dedicação, o 
trabalho e a paixão pelo Douro”.

“Há um sentimento muito 
grande entre as pessoas e a vi-
nha, é muito engraçado”, real-
çou João Rebelo acrescentan-
do que “há uma relação muito 
afetiva das pessoas ao Douro, 
diferente da região sul, onde é 
tudo mais mecanizado, não há 
uma relação tão próxima das 

pessoas às suas plantações”.
Também o presidente do 

município partilha a ideia do 
professor ribatejano “só o Dou-
ro despoleta estes sentimentos”, 
destacou o autarca, salientan-
do a aptidão do autor para a 
arte da pintura. “É preciso ser 
apaixonado pelo Douro para 
criar aquelas obras, faz-nos 
pensar como o Douro é boni-
to e diferente”, declarou o edil, 
acrescentando que é necessá-
rio dar “mais valor” à região.

Se pudesse escolher uma 
palavra para definir o Dou-
ro, o autor da exposição op-
taria pela palavra “cores”, 
destacando que em todas as 
épocas do ano a região tem 
uma “beleza inigualável”.

Luís Machado revelou que 
tem recebido um feedback 
“muito positivo” em relação à 
exposição “Vozes do Douro”, 
confessando que todas as pes-
soas que visitaram o Auditório 
Municipal “gostaram e iden-
tificaram-se muito com o que 
está retratado na exposição”.■

Exposição “Vozes do Douro” retrata a 
“dedicação, trabalho e paixão“ pela região
Foi inaugurada em janeiro a exposição “Vozes do Douro”, da autoria de João Rebelo, natural de Ribatejo que vive em Santa 
Marta de Penaguião há dez anos, onde é professor de filosofia. A exposição encontra-se no Auditório Municipal do município 
até dia 9 de fevereiro.

Texto e Fotos: Ana Portela
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A iniciativa contou com a organiza-
ção do Município de Sernancelhe, INA-
TEL, Rancho Folclórico de Sernancelhe 
e ainda com o apoio do Conservatório 
Regional de Música de Ferreirim.

O evento, que reuniu centenas de 
pessoas de todas as idades, aconteceu 
pela primeira vez em Sernancelhe e 

teve como objetivo “preservar a tradi-
ção popular de cantar as janeiras” no 
âmbito das comemorações do Dia de 
Reis. 

O Distrito de Viseu acolhe, desde 
1979, os encontros de cantadores de 
janeiras, sendo uma das manifestações 
culturais de referência do INATEL.■

Encontro Geral de Cantadores 
de Janeiras em Sernancelhe
Dezasseis grupos de Cantadores de Janeiras dos distritos de Vi-
seu, Vila Real, Bragança e Guarda juntaram-se, no dia 10 de 
janeiro, no Expo Salão de Sernancelhe, no âmbito do Encontro 
Geral de Cantadores de Janeiras.

José Silvano, deputado do Grupo 
Parlamentar do PSD, eleito pelo círculo 
eleitoral de Bragança, visitou o Agru-
pamento de Escolas de Freixo onde deu 
uma palestra. Este deputado que exerce 
funções na Assembleia da República no 
que diz respeito à primeira Comissão 
relacionada com os assuntos Constitu-
cionais, Direitos, Liberdades e Garan-
tias, falou aos alunos do 9º e 7º anos e 
a alunos do   Curso Vocacional, sobre 
a constituição da Assembleia da Repú-
blica e quais as suas funcionalidades na 
organização da democracia.

Depois da explicação ao pormenor 
da orgânica interna da Assembleia da 
República, José Silvano dialogou com 
os alunos  respondendo às questões por 
eles colocadas que diziam respeito ao 
tema proposto este ano, para o ensino 
básico,  “Racismo. Preconceito. Discri-
minação. Ao Debate!”

Os alunos que forem eleitos inter-
namente nas escolas poderão, na 3ª fase 
do Projeto designada “Sessão Nacio-
nal”, visitar a Assembleia da República 
representando o seu distrito.■

Deputado da Assembleia da 
República visita Agrupamento 
de Escolas de Freixo
No âmbito do Programa “Parlamento dos Jovens”, uma inicia-
tiva da Assembleia da República, destinada aos alunos do 2.º e 
3.º ciclo do ensino básico e secundário, o deputado José Silvano 
visitou o Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta.  
A 2ª fase do programa tem em vista várias sessões de esclareci-
mento aos alunos nas respetivas escolas sobre o funcionamento 
da Assembleia da República.

FOTO: DR

O município de Santa Marta 
de Penaguião teve o maior nú-
mero de afluência de “sempre” 
às piscinas municipais. Segundo 
Luís Machado, este feito deve-se 
ao facto de as pessoas terem cada 

vez mais a “necessidade em prati-
car exercício e sentem que é uma 
vantagem na sua vida”.

A autarquia tem vários pro-
gramas de apoio para a “saúde e 
bem-estar” da população do con-

celho e, para incentivar a prática 
do exercício criaram, juntamento 
com o Centro de Saúde local, um 
acordo na divulgação das vanta-
gens de praticar natação. “Tudo 
fez com que o ano passado tivés-

semos o melhor ano de sempre 
em termos de afluência e espera-
mos que todos os penaguienses 
vejam nas piscinas uma oportu-
nidade saudável”, salientou o pre-
sidente da autarquia.

Para Luís Machado a inclusão 
das pessoas mais velhas do con-
celho em todas as iniciativas que 
promovem é “fundamental”. “Já 
tínhamos programas para ido-
sos, crianças e comunidade em 
geral, mas temos investido muito 
nas condições do complexo e na 
acessibilidade, com transportes 
para as pessoas, no concilio dos 
horários e a possibilidade de to-
dos participarem neste tipo de 
atividades”, contou o autarca.

No final do ano passado foi 
criada uma equipa de competi-

ção com jovens de Santa Marta 
de Penaguião, “para possibilitar 
a competição nesta área e para 
cativar os jovens à natação e con-
tribuir para que Santa Marta seja 
um concelho mais saudável, com 
pessoas saudáveis e felizes”, fri-
sou o presidente, acrescentando 
que esta parceria foi um “suces-
so, possibilitando-nos que haja 
uma projeto que penso que trará 
muitos frutos no futuro”, revelou 
o edil. Luís Machado defende que 
o município de Santa Marta de 
Penaguião deve primar pela qua-
lidade. “Podemos ser o melhor 
concelho do país e trabalhamos 
para isso, e se nós melhorarmos 
todos os dias, sabemos que irão 
existir melhores condições”, con-
clui o autarca.■

FOTO: DR

Piscinas municipais têm o melhor ano em termos de afluência
Santa Marta de Penaguião terminou o ano de 2015 com a maior afluência “de sempre” relativamente ao uso das piscinas municipais. 
Luís Machado, presidente da Câmara Municipal, acredita que este ano a afluência “será ainda maior”.

Texto: Ana Portela
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Um a um, os cientistas su-
biram ao palco e, em cinco mi-
nutos, expuseram a sua inves-
tigação apoiada por 20 slides, 
cada um visível durante 15 se-
gundos, numa sequência auto-
mática sobre a qual os apresen-
tadores não tiveram qualquer 

controlo, dando a conhecer, as-
sim, de um modo “muito dinâ-
mico e acessível”, a diversidade 
da investigação que está a ser 
realizada no Instituto de Astro-
física. No final, houve espaço 
para o diálogo entre os inves-
tigadores e o público presente.

O formato compacto dos 
eventos Ignite Astro permite 
expor, em menos de uma hora, 
oito a dez temas atuais da inves-
tigação em ciências do espaço, 
que vão da deteção e estudo de 
exoplanetas, às estruturas em 
larga escala do Universo e a 

sua relação com a matéria e a 
energia escuras, passando pelo 
estudo dos buracos negros su-
permassivos ou pela procura 
das galáxias mais longínquas.

O cientista Rui Agosti-
nho falou sobre “Dar Tempo 
ao Tempo”; Nuno Santos so-
bre “Um Expresso para ou-
tros mundos”; Sérgio Sousa 
“Medindo Exoplanetas”; José 
Afonso “Galaxódromo”; Sónia 
Antón sobre “O lado negro das 
Galáxias”; Ismael Tereno “Ra-
diografia do Universo”; Fran-
cisco Lobo “Aceleração tardia 
do Universo”; Nelson Nunes 
“A insustentável leveza do 
Universo” e Hugo Messias so-
bre “Um Universo com Alma”.

O Instituto de Astrofísica e 
Ciências do Espaço (IA), nas-
ceu em outubro de 2014, resul-
tado da fusão entre o Centro de 

Astrofísica da Universidade do 
Porto e o Centro de Astronomia 
e Astrofísica da Universidade 
de Lisboa, está envolvido em 
projetos do Observatório Euro-
peu do Sul, e em várias missões 
da agência espacial europeia 
ESA, como a definição das câ-
maras do Telescópio Extrema-
mente Grande, em constru-
ção, e que permitirá observar 
o Universo com mais detalhe.

O IA foi criado para “au-
mentar a capacidade de 
massa crítica” e de finan-
ciamento para projetos inter-
nacionais, numa área em que 
Portugal está “bem cotado”.

Depois de passar por Moi-
menta da Beira a Digressão Ig-
nite Astro seguirá em fevereiro 
para o Montijo, seguido de Grân-
dola, Vila Real, Tavira, Beja e 
Bragança nos meses seguintes.■

Digressão “Ignite Astro” arrancou em Moimenta da Beira
O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) escolheu Moimenta da Beira para dar início à digressão “Ignite Astro”, que irá 
percorrer Portugal durante o ano de 2016. A primeira sessão realizou-se no dia 16 de janeiro, no Auditório Municipal Padre Bento da 
Guia e contou com a sala lotada.

FOTO: DR

A Câmara Municipal de Sa-
brosa está a implementar no 
município um conjunto de me-
didas direcionadas para a efi-
ciência energética protetora do 

ambiente. Esta ação insere-se 
na adesão da autarquia ao pro-
jeto ILUPub Douro - Melho-
ria da Eficiência Energética na 
Iluminação Pública no Douro, 

operação tutelada pela Comuni-
dade Intermunicipal do Douro.

O vice-presidente da Câmara 
Municipal, Domingos Carvas, 
afirmou em comunicado, que 

depois dos trabalhos concluídos 
a vila passará a ter grande parte 
das suas artérias e outros locais 
dotados de iluminação de LED. 
“Além disto vamos também 
substituir os globos existentes 
por luminárias mais adequadas a 
circulação pedonal urbana”, reve-
lou o autarca. Segundo o mesmo, 
todas as alterações deverão ficar 
concluídas ate final deste mês.

O projeto ILUBPub Douro 
abrange outros municípios da 
Comunidade Intermunicipal 
com um investimento total a ron-
dar os 3 milhões e 900 mil euros, 
patente numa comparticipação 
comunitária de cerca de 3 mi-
lhões e 300 mil euros, integrando 
o Eixo Prioritário: Sistemas Am-
bientais e de Prevenção, Gestão 
e Monitorização de Riscos. No 
município de Sabrosa serão ins-

talados mais de 800 balastros ele-
trónicos, perto de 270 lâmpadas 
de vapores de sódio e 133 de leds. 

José Marques, presidente da 
Câmara Municipal, frisou a im-
portância destas mudanças que, 
“consolidarão a aposta contínua 
do município em novas tecnolo-
gias para a melhoria da qualida-
de da iluminação pública e com 
diminuição do custo da fatura 
energética suportada pela Câma-
ra cuja redução pode chegar aos 
30%”. O autarca sublinhou ainda 
a importância e o peso do am-
biente nesta renovação, “penso 
que o concelho no final das ações 
em curso irá atingir uma eficiên-
cia energética com sustentabili-
dade e com reflexo também na 
própria qualidade de vida e segu-
rança das populações”, declarou.■

Melhorias na iluminação pública de Sabrosa
Durante este ano será modificada no município de Sabrosa toda a iluminação pública, passando a existir locais dotados de ilumina-
ção LED e ajudando a população na “circulação pedonal urbana”. O projeto de iluminação pública “ILUPub Douro” tem um investi-
mento total de 3 milhões e 900 mil euros.

FOTO: DR
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O executivo municipal apro-
vou por unanimidade esta decla-
ração, considerando que “a deci-
são proferida lesa gravemente o 
concelho, devendo ser revogada 
e substituída por outra que con-
temple a proteção ambiental 
com os investimentos a realizar”. 

Na declaração, a autarquia 

refere que o projeto recebeu 
“pareceres favoráveis de todos 
os membros da Comissão de 
Avaliação, incluindo a Comis-
são de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Norte 
(CCDR-N) responsável pelo 
impacto do Alto Douro Vinha-
teiro, com exceção do ICNF”.

Relativamente à existência de 
ameaças para algumas espécies 
de aves, o município esclarece na 
declaração que “prováveis exis-
tências, como se depreende do 
parecer, apenas surge uma cer-
teza, a Águia-de-Bonelli, a qual 
existe em vários parques eólicos 
de Portugal, nomeadamente na 

Serra do Caldeirão com a maior 
comunidade da espécie em Por-
tugal, encontrando-se os qua-
tro parques eólicos aí existen-
tes a menos de 1 Km das ZEP.”

No que diz respeito à “ afe-
tação da pequena comunidade 
de morcegos, como refere o pro-
motor no seu estudo, é mitigá-
vel com a proposta do ICNF, a 
qual é implementada em todos 
os parques eólicos em Portugal 
com comunidades de morcegos, 
mas que o ICNF vem afirmar, 
que neste caso em particular é 
de difícil implementação técni-
ca e economicamente inviável, o 
que não corresponde à verdade”.

O Parque Eólico de Torre 
de Moncorvo contempla um 

investimento de 92 milhões de 
euros, com financiamento ga-
rantido dos investidores e “con-
trapartidas importantes para 
o município na ordem dos três 
milhões e setecentos e cinquen-
ta mil euros e uma renda anual 
de 2,5 % sobre a produção”. 

O executivo decidiu de-
monstrar o seu descontenta-
mento através do envio da re-
ferida declaração para todos 
os municípios da CIM Douro, 
CIM Trás-os-Montes, Associa-
ção Nacional de Municípios 
Portugueses, Secção de Muni-
cípios com Áreas Protegidas, 
Ministério do Ambiente, Minis-
tério da Economia e Ministério 
dos Negócios Estrangeiros.■

Autarquia de Moncorvo considera que parecer desfavorável 
do parque eólico lesa gravemente o concelho
Autarquia de Torre de Moncorvo aprovou em reunião de câmara, no passado dia 8 de janeiro, declaração que repudia a decisão des-
favorável emitida pelo Secretário de Estado do Ambiente e motivada pelo parecer do Instituto de Conservação da Natureza (ICNF), 
relativamente ao Parque Eólico de Torre de Moncorvo, projeto que contempla um investimento de 92 milhões de euros.

FOTO: DR

Foi aprovado pela Assem-
bleia Municipal, a medida pro-
posta pela Câmara Municipal de 
Tarouca, que irá reduzir a taxa de 
IMI para as famílias com filhos. 

Uma família com apenas um fi-
lho irá ter o IMI reduzido em 
10%, dois filhos equivalem a 15% 
e a maior redução vai para as fa-
mílias com três ou mais filhos, 

que assistirão a uma redução de 
20% de IMI. Este abatimento diz 
respeito ao ano de 2015, a liqui-
dar este ano, sendo a sua aplica-
ção automática.

Este é um dos apoios da au-
tarquia que integra um pacote de 
medidas de estímulo à natalida-
de, gerando também condições 
para fixar as famílias e empresas, 
permitindo instalar a população 
e criar uma vantagem competi-
tiva.

No futuro o município irá 
lançar um programa de apoio 
à natalidade, na expectativa de 
“contrariar a tendência que se ve-
rifica relativamente à redução da 
natalidade e promover a fixação 
de jovens”, afirmou Valdemar Pe-
reira.

O programa destina-se às 
famílias residentes no concelho  
que registem os recém-nascidos 
em Tarouca, e que “contempla 
despesas essenciais para a crian-
ça até ao montante de 600€ ou 

um ano de creche assumido pela 
autarquia”, revelou o edil.

Valdemar Pereira confessou 
ainda que estas iniciativas cons-
tituem um “estímulo importante” 
para o aumento da natalidade e 
também a fixação e melhoria das 
condições de vida da população 
do município, assumindo “um 
lugar de relevo nas linhas de ação 
da autarquia”.

O autarca, realçando o atual 
contexto económico do país, sa-
lientou a dificuldade de muitas 
famílias que “se debatem com 
limitações no que concerne a dis-
ponibilidade de recursos”, acredi-
tando que a diminuição do IMI 
terá efeitos “positivos” no ren-
dimento disponível das famílias, 
“em especial daquelas com maior 
número de dependentes”.■

Município de Tarouca reduz IMI a famílias com filhos
A Câmara Municipal de Tarouca vai reduzir o IMI para famílias com filhos. Segundo Valdemar Pereira, presidente da autarquia, esta 
medida pretende ser um “estímulo à natalidade” e à “fixação dos jovens”.
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Texto: Ana Portela
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Se em 1986 me perguntassem 
quais as minhas expetativas para os 
primeiros 30 anos de Portugal na 
União Europeia, o meu discurso seria 
naturalmente otimista e falaria de um 
conjunto de oportunidades de cres-
cimento local, regional e nacional. 
Agora que se assinala a efeméride, 
confirma-se que desta união resul-
taram avanços muito significativos 
no país. Portugal soube integrar-se 
no contexto europeu e tirar partido 
das oportunidades comunitárias.     

Terá o Douro sabido acompa-
nhar a integração europeia? Se com-
pararmos o território que tínhamos 
há 30 anos com o que temos hoje, a 
resposta só pode ser afirmativa. O 

apoio da União Europeia ao inves-
timento em infraestruturas básicas, 
que asseguram uma melhor qua-
lidade de vida à população, é evi-
dente. O financiamento em novos 
negócios, inovadores, cada vez mais 
dirigidos a mercados externos e que 
tiram proveito do conhecimento 
produzido nas instituições de ensino 
superior, está também muito pre-
sente. Acresce que a aposta no turis-
mo deixou, há muito, de ser tímida.

Do trabalho empreendido no 
passado, e do qual todos temos be-
neficiado no presente, destaco a 
classificação do Alto Douro Vinha-
teiro como Património Mundial. A 
distinção tem permitido aproximar-

mo-nos, sem dúvida, dos nossos 
parceiros europeus, também eles 
distinguidos com o selo da UNES-
CO, e com eles promovemos o ter-
ritório classificado como destino de 
excelência em novos territórios.

Já num passado mais recente, a 
crise profunda e o  resgaste financeiro 
a Portugal criaram, todavia, um con-
texto para a crítica fácil e generalista 
da aplicação dos fundos comunitá-
rios. O Douro não é exceção e, nes-
te território sensível, os indicadores 
económicos e sociais rapidamente 
refletem uma coesão territorial e um 
desenvolvimento aquém do desejado.

Fazer apenas um balanço do que 
mudou nestas últimas três décadas 

não é, assim, suficiente. Temos de ser 
capazes de definir novos e mais auda-
zes objetivos para o projeto europeu 
e de fazer mais e melhor. Desde logo, 
continuando a investir na recuperação 
e na qualificação do emprego. O ca-
minho europeu tem de ser o de apoiar 
a aposta das empresas na inovação, 
incentivando a transferência de co-
nhecimento para o tecido produtivo. 

Confio que daqui a 30 anos tere-
mos um país com um sentimento de 
pertença à União Europeia ainda mais 
enraizado e em que o orgulho em ser 
europeu será ainda mais patente em 
todos os portugueses. A Região do 
Norte e o Douro contribuirão certa-
mente para esse espírito Europeu!■

30 anos de União Europeia

Emídio Gomes

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

Numa altura em que se desenha o pro-
grama de Valorização Económica de 
Recursos Endógenos (PROVERE) des-
tinado a estimular os atores económicos 
e melhorar a competitividade territo-
rial dos territórios de baixa densidade, 
importa olhar para alguns indicadores, 
caso das projeções sobre o mercado de 
trabalho na União Europeia até 2025.
O estudo “Panorama das Qualificações” 
desenvolvido pelo Centro Europeu 
para o Desenvolvimento da Formação 
Vocacional que trabalha para a Co-
missão Europeia projeta os mercados 
de trabalho dos países da União Euro-

peia, mostra para Portugal um cenário 
diferente de outros países da Europa. 
Este estudo revela que 26% das opor-
tunidades de emprego em Portugal se 
concentram no sector agroalimentar. 
Por sua vez, as preferências europeias 
sugerem que as vocações de elevado 
nível em ciência, as engenharias de cui-
dados de saúde e de negócio represen-
tam 24% das oportunidades, enquanto 
em Portugal assumem cerca de 14%.
É consensual que as desejáveis mudan-
ças de Portugal para uma economia 
mais intensiva em conhecimento e a 
melhoria em termos de qualificações, 

também exigem novas políticas de I&D 
ao nível do sector primário. A agenda 
do conhecimento e da inovação deve, 
obrigatoriamente, ser amplificada ao 
Douro. É crucial apostar em linhas de 
investigação e programas de formação 
focalizados nas fileiras estratégicas e em 
áreas ligadas aos recursos endógenos do 
território. De igual modo, importa es-
tabelecer compromissos em contextos 
de uma economia de bens transacioná-
veis, articulando o ensino, a produção 
e a disseminação do conhecimento na 
cadeia do valor das fileiras, definidas 
como prioritárias para o território. 

A estratégia de eficiência coletiva 
PROVERE para o Douro deve aten-
der a estes indicadores e envolver 
uma nova classe empreendedora jo-
vem, com competências e formação, 
de dimensão internacional, que tem 
apostado na qualidade, na diferen-
ciação e em conhecidas práticas de 
sustentabilidade ambiental no sector 
agroalimentar. Em síntese, importa 
assumir uma estratégia de especiali-
zação inteligente, geradora de efeitos 
económicos no curto médio prazo, vi-
sando promover o crescimento econó-
mico e a competitividade do Douro.■

Valorização dos Recursos Endógenos do Douro

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

O Vinho do Porto acompa-
nha os mais diversos momen-
tos. É um Vinho de todos os dias.

A missão do Instituto dos Vinhos 
do Douro e do Porto (IVDP) de pro-
moção do Vinho do Porto tem na 
formação e na pedagogia dois fatores 
chave. Formar, qualificar, educar e 
dar a conhecer a cultura do Vinho do 
Porto, a sua diversidade e versatilida-
de é um trabalho desenvolvido todos 
os dias e por todos os serviços do Ins-
tituto, com o propósito de afirmar a 
qualidade e notoriedade deste Vinho.

Aproximar o Vinho do Por-
to dos diferentes públicos e cap-
tar novos públicos, assume-
-se como um compromisso 
orientador da promoção e da reno-

vação da cultura do Vinho do Porto.
Sendo o IVDP uma instituição 

aberta à cidade, o Centro Interpreta-
tivo Porto & Douro, inaugurado em 
julho do ano passado, apresenta-se 
como o ponto de partida para uma 
viagem à (re) descoberta do Douro 
Vinhateiro. Tradição e modernidade 
são as coordenadas que guiam quem 
diariamente visita este espaço. Desco-
brir a história e a construção do Dou-
ro Vinhateiro, e as estórias em torno 
dos vinhos da Região Demarcada 
do Douro e dos seus construtores é 
a primeira paragem desta visita que 
se completa com outras duas grandes 
áreas: uma dedicada à regulamenta-
ção, certificação e proteção das De-
nominações de Origem e outra onde 

o visitante pode apreciar e ficar a sa-
ber mais sobre os vinhos, quer pondo 
à prova os sentidos, com a descober-
ta das diferentes texturas dos vinhos 
quer criando as suas próprias harmo-
nizações. Os visitantes podem ainda 
realizar uma visita guiada aos Labo-
ratórios e à Câmara de Provadores.

O Centro Interpretativo propõe 

uma viagem à descoberta do Douro 
Vinhateiro e pelos vinhos do Porto 
e do Douro, suscitando o interesse 
e despertando a curiosidade do visi-
tante para que este queira conhecer 
mais. No final da visita fica o convite...

“Atravesse o rio e descubra as 
Caves de Vinho do Porto. Suba o rio 
e conheça o Douro Vinhateiro!”■

Uma viagem à (re) descoberta do Douro Vinhateiro

Manuel de Novaes 
Cabral
Presidente do Instituto dos 
Vinhos do Douro e do Porto, 
I.P. (IVDP)
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Decididamente, queremos 
ser uma ilha, olhar mais para 
nós mesmos e valorizar as 
particularidades tão evidentes 
deste território, que me parece 
não ser necessário descrever. 

Uma ilha paradisíaca e 
promotora de bem-estar. 

As ilhas, poderemos dizer, 
de forma simplória, são par-
tes emersas de cadeias monta-
nhosas. O Douro Sul, metafo-
ricamente, emerge, de forma 
estruturada, fruto de fatores 
que serão certamente a dife-
renciação para a mudança que 
está já em curso e que permi-
tirá a sua sustentabilidade ter-
ritorial e afirmação no con-
texto nacional e internacional. 

A condição insular, promo-
ve o engenho e arte necessárias 
para se sobreviver, por exem-
plo, a união de esforços. Mas, 
numa visão ainda mais prag-
mática, também nos ensina a 
buscar no exterior o que pre-
cisamos para fazer mudança. 

E, o que precisamos, é que 

os Governos Centrais, “lá do 
continente”, percebam a im-
portância estratégica desta 
ilha e concretizem políticas 
visíveis de promoção de de-
senvolvimento sustentado 
para este território que, acen-
tuadamente, se desertifica. 

Lembram-se da catástrofe 
lenta, silenciosa mas profun-
damente devastadora que vem 
ocorrendo, há duas décadas 
pelo menos, a que todos cha-
mamos de não “há ninguém”? 

Pois essa catástrofe já dizi-
mou em alguns concelhos desta 
ilha, uma imensidão de gente. 

Mesmo com o esforço e gran-
de dedicação do poder local. 

Em resposta a esta dimi-
nuição populacional os gover-
nos do continente decidiram: 
fechar serviços, diminuir os 
investimentos e, cada vez que 
pensam em nós para definir o 
que ainda cá irão “gastar”, fa-
zem as contas ao custo per-ca-
pita. Isto é, somos poucos, te-
mos direito a cada vez menos. 

Há infraestruturas que co-
meçam a ser abandonadas e 
que continuam a ser funda-
mentais para todos nós. Te-
ria muitos exemplos a dar 
quanto ao desinvestimento 
que é cada vez mais notório. 
Não fora o Poder Local e te-
ríamos situações de inopera-
cionalidade de serviços bási-
cos, de equipamentos e vias. 

Então sejamos ilha. Sai-
bamos ser ilha, façamos jus à 
condição insular e rumemos 
ao “continente” fazendo ouvir a 
necessidade de políticas de de-
senvolvimento com equidade 
e não, como até agora, de um 
igualitarismo bacoco e insen-

sível. Não podemos permitir 
que sejamos tratados de forma 
igualitária quando na realidade 
o nosso contexto geográfico 
é diferente e indutor de cons-
trangimentos mortíferos no 
que à demografia diz respeito. 

Estes, ainda cerca de 
100.000, seres humanos, espe-
ram de nós um grito de alma, 
um gesto firme e preciso, para 
que, o mais rápido quanto pos-
sível, possamos inverter ou pelo 
menos suster, a mortandade 
territorial que está a acontecer! 

O Douro Sul é uma ilha, Hu-
manizada com excelência, de 
horizontes largos e profundos, 
com casarios e pessoas lindas!■

Douro Sul - uma ilha fantástica!

Domingos 
Nascimento

Há cerca de 45 anos, no 
dia 18 de Janeiro de 1971, era 
impossível adivinhar que o re-
cém-nascido Josep, na cidade 
de Santpedor, ia ser, um dia, 
uma das maiores figuras do 
mundo do futebol. O sonho 
de Pep inicou-se na Academia 
Juvenil do Barcelona quando 
este tinha 13 anos. As lições de 
Johan Cruyff, juntamente com 
a personalidade do catalão, fi-
zeram de Guardiola um autên-
tico exemplo dentro e fora de 
campo. O ano de estreia de Jo-
sep Guardiola enquanto trei-
nador superou todas as expec-
tativas, o catalão tornou-se no 
melhor treinador estreante de 
todos os tempos ao conquistar 
todas as competições em que 
participou – Liga Espanhola, 
Copa do Rei, Liga dos Cam-
peões, Supertaça de Espanha, 
Supertaça Europeia e Cam-
peonato do Mundo de Clubes 
– com um estilo de jogo abso-
lutamente apaixonante, o fa-

moso tiki-taka. A essência do 
jogo das equipas orientadas 
por Josep Guardiola está no 
recuperar a bola o mais perto 
possível da baliza adversária 
e gerir de forma imperial os 
tempos do jogo. As enormes 
percentagens de posse de bola 
são apenas uma consequência 
disso mesmo. A inteligência 
emocional deste técnico é o 
ás de trunfo que permite dar 
estabilidade a todo o baralho, 
pois algo fundamental para a 
motivação e a coesão de um 
grupo de trabalho é ter a capa-
cidade de saber o que sentem, 
como pensam e como serão 
os seus diferentes feedbacks. 
Colocar tudo isto em harmo-
nia não é fácil. Mas, se fosse 
fácil, não era Pep Guardiola. 

Há pessoas que vivem eter-
namente, deixando um legado 
que o tempo se encarrega de 
eternizar. É assim que nas-
ce uma lenda, um ídolo, uma 
referência, uma personagem 

que fica aprisionada na nossa 
memória e que fará de perso-
nagem principal nas histórias 
que um dia vamos contar aos 
nossos amigos, aos nossos fi-
lhos ou até mesmo aos nossos 
netos. Ernesto Guevara é uma 
dessas grandes personagens, 
deixou de lado uma vida tran-
quila como médico para re-
volucionar a América Latina 
com a sua luta contra o Im-
perialismo, enchendo de es-
perança os corações daqueles 
que faziam parte das socieda-
des oprimidas da sua época. O 
guerreiro argentino mostrou 
que a luta pelas nossas ideias 
e pelos nossos sonhos são ca-
pazes de revolucionar o mun-
do e que uma simples pessoa 
pode ser eterna para milhões 
de outras. Foi um guerreiro 
de ideias revolucionárias que 
marcou uma geração e todas 
as seguintes. No mundo do 
futebol existe Guardiola, uma 
sequela futebolística do rebel-

de comandante Guevara. Pep 
revolucionou uma era com as 
suas ideias e a sua personali-
dade, mostrou ao mundo um 
futebol trabalhado, mas ao 
mesmo tempo simples, uma 
troca de bola curta e artística 
e uma movimentação táctica 
brilhante, conquistando por 
completo todos os amantes 
do desporto rei. A filosofia 
deste “comandante” conquis-
tou todas as provas europeias 
e ainda foi capaz de influen-
ciar dois Mundiais de fute-
bol sem que neles tenha par-
ticipado. “Hasta la victoria 
siempre!”, assim foi Ernesto, 
assim é e sempre será Pep. 
Dois guerreiros que usaram 
armas diferentes em distintos 
campos de batalha, mas que 
revolucionaram “dois mun-
dos” e que ficarão na nossa 
memória e na de todos aque-
les que sentem e entendem 
a importância de lutarmos 
por todos os nossos sonhos!■

Pep Guardiola, quando ganhar não é suficiente 

Tiago Nogueira
Jornalista
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Preparação:

 Separe as gemas das claras.
 Bata as gemas com o açúcar até a 
mistura ficar esbranquiçada.
 Adicione o queijo mascarpone e mis-
ture bem.
 Bata as claras em castelo e junte-as 
lentamente ao preparado anterior.
Misture o café morno e o Marsala numa 
taça e embeba os palitos de La Reine.
 Coloque metade dos palitos no fundo 
de uma taça, cubra-os com metade do 
preparado feito com os ovos, coloque 
o resto dos palitos e cubra tudo com o 
que sobra do preparado.
 Deixe repousar no frigorífico durante 
pelo menos 3 horas (o ideal é deixar 
repousar 12 horas).
 Antes de servir, polvilhe o Tiramisù 
com o cacau em pó usando uma pe-
neira.

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

TIRAMISSU

LELO e ZEZINHA

INVERNO -
FRIO -

CHUVA -
NEVE -

LAREIRA -
GRANIZO-

Sopa de letras do VivaDouro

Sabem aquela do profes-
sor de aeróbica que se 
tornou assaltante? 
Aproxima-se sorrateira-
mente das vítimas e diz: 
Mãos ao ar, direito, quieto, 
e um e dois e 
três...

Ingredientes:

-  500 g de queijo mascarpone
-  5 ovos
-  5 colheres de sopa de açúcar
- 40 palitos de La Reine
- 2 chávenas de café sem açúcar
- 2 colheres de sopa de Marsala (vinho 
doce italiano)
- Cacau em pó sem açúcar

Anedota:

Lazer
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Passatempo VivaDouro

> Igreja Matriz

Venha visitar... 
Vila Nova de Foz Côa 

O vencedor do Passatempo VivaDouro do mês de 
janeiro 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.

> Câmara Municipal > Estátua de D. Dinis > Pelourinho 

Vila Nova de Foz Côa é uma cidade portuguesa, pertencente ao Distrito da Guarda, Região Norte e sub-região do Douro, com 
cerca de 3 100 habitantes. O município é limitado a norte pelos municípios de Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo, a 
nordeste por Freixo de Espada à Cinta, a sueste por Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel, a sul por Meda e a oeste por Penedono 
Foz Côa, Meda e Pinhel partilham vestígios de arte rupestre do Vale do Côa/Parque Arqueológico.
Vila Nova de Foz Côa recebeu o primeiro foral em 1299, concedido por D. Dinis, tendo sido renovado pelo mesmo monarca em 
1314. Em 1514, foi concebido um novo foral por D. Manuel I. 
No concelho destacam-se vários monumentos nomeadamente o castelo de Numão, o Pelourinho e a Igreja Matriz da vila, com 
uma fachada manuelina.
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