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Editorial

Um dos produtos impor-
tantes na região é o azeite. 
Dizem que tivemos a produ-
ção mais alta desde 1958 mas 
que o preço não vai baixar 
pois há procura nos merca-
dos internacionais maior que 
a oferta.

O azeite português e o 
duriense em particular são 
muito procurados pela sua 
qualidade e sabor. E também 
porque os Portugueses espa-
lhados pelo Mundo são con-
sumidores ávidos deste pro-
duto. E as cem mil toneladas 
de azeite que produzimos em 
Portugal em 2015 – um valor 
recorde - mesmo assim não 
são suficientes para colmatar 

a procura deste produto.
As exportações, em 2015, 

montaram a mais de 400 mi-
lhões de euros e com um for-
te crescimento em relação ao 
ano anterior. O forte aumento 
da perceção do consumidor – 
principalmente do Europeu – 
das características positivas 
do consumo deste produto 
natural e que é cada vez mais 
associado a uma alimentação 
saudável tem levado a que os 
consumidores aumentem e 
que as quantidades consumi-
das também, aumentando a 
procura e contribuindo para 
que num ano em que haveria 
excesso de produto e baixa de 
preço tal não aconteça.

Ainda bem. O mérito é de 
muitas entidades e organi-
zações (publicas e privadas) 
que têm defendido acerrima-
mente este produto e aumen-
tado o valor por que é reco-
nhecido nos mercados. 

E é também dos produto-
res e lagares que têm sabido 
melhorar continuamente a 
qualidade e a quantidade do 
“nosso” azeite.Também mere-
cem receber algum resultado!

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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“Os 30 anos de Portugal na União Europeia”

Luís Braga da Cruz

Foi justamente há 30 anos que Portugal fez a sua adesão às então desig-
nadas Comunidades  Europeias. Se 1974, com o fim dos cinco séculos de 
diáspora dos portugueses pelo mundo, representou o regresso de Portugal 
ao rectângulo europeu, só verdadeiramente em 1986  tomámos consciên-
cia disso, com a adesão. 

A importância da adesão não se ficou a dever apenas ao acesso aos 
Fundos Estruturais, mesmo que estes tenham representado uma grande 
oportunidade para nos infraestruturarmos. O alargamento conjunto da 
Portugal e Espanha, teve para a Europa um significado especial. 

As adesões anteriores - Grécia (01.01.1981), Irlanda e Dinamarca 
(01.01.1973) - representaram o alargamento a pequenos países, a que cor-
respondiam interesses estratégicos regionais (caso  da Irlanda e Dinamar-
ca) ou de equilíbrio da fronteira da Europa (a oriente, no caso da Grécia). 

Com Portugal e Espanha, a Europa completava-se a Sul com dois paí-
ses que deram um contributo decisivo na expansão dos valores europeus 
pelas sete partidas do Mundo. Os dois  países ibéricos não traziam na sua 
bagagem apenas mais 55 milhões de habitantes e cerca de 500 km2 de ter-
ritório. Aportavam duas das línguas mais faladas no globo e facultavam 
á europa cinco séculos de mundividência. Portugal e Espanha foram os 
primeiros a antecipar aquilo a que hoje se chama globalização. 

Porém, 1986, também correspondeu a um momento especial na 
História da Europa Comunitária. Pela aprovação do Acto Único os paí-
ses periféricos beneficiariam do reforço da política de coesão e da valo-
rização da política de desenvolvimento regional. Cada estado-membro 
foi convidado a elaborar o seu plano de desenvolvimento regional, com 
a identificação dos problemas que mais condicionavam o seu crescimen-
to económico ou que representavam situações de déficite, em termos de 
infraestruturas básicas e de equipamentos sociais. Os municípios foram 
escolhidas como agentes executores dos investimentos de natureza local. 
As comissões de coordenação regional viram acrescida a sua capacidade 
de intervir: na gestão dos fundos, na proposição de programas para terri-
tórios problemáticos e na motivação dos protagonistas.

Como temos memória curta e tendemos a ser injustos nas avaliações 
que fazemos, é importante fazer um balanço realista destes 30 anos, tan-
to para Portugal, como para o desenvolvimento dos seus territórios. O 
Douro muito ganhou: pela inovação associada a estes investimentos, pela 
participação e pela abordagem integrada que os sucessivos programas ga-
rantiram.

Engenheiro Civil

POSITIVO

Vila Real

Investigação da 
Universidade de Vila 
Real ajuda a reforçar 
autonomia dos 
idosos.

NEGATIVO

Douro

O mau tempo 
provocou vários 
danos na região.

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

Alexandre Ferreira, representan-
te da Associação Lavoura Duriense 
(ALD), revelou que já  apresentou 
recurso para o Tribunal Central Ad-
ministrativo do Norte, enquanto 
aguarda por uma decisão do tribunal 
acerca da ação principal deste processo. 

“Obviamente que apresentámos 
imediatamente o recurso porque os in-
divíduos que estão na Casa do Douro 
estão abusivamente a tomar posse”, afir-
mou ao VivaDouro o dirigente da ALD.

“Metemos uma ação principal em 
que diz que o concurso tem que ser 
anulado, ou melhor, tem que ser re-
visto e temos nós de ganhar”, declarou. 

“O juiz veio dizer que a ação não 
é urgente porque não está em causa 
nenhuma situação de extrema ur-
gência e portanto continua a aguar-
dar pela ação principal, pelo que a 
providência cautelar está sem efei-
to”, acrescentou Alexandre Ferreira.

Em maio do ano passado, o Mi-
nistério da Agricultura e do Mar anun-
ciou a Federação do Renovação Douro 
(FRD) como a associação de direito pri-

vado que ganhou a gestão da Casa do 
Douro, depois da extinção da dimen-
são pública da instituição duriense. 

Entretanto, a ALD entregou no 
Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Mirandela uma providência cautelar 
contra o júri do Instituto da Vinha e 
do Vinho (IVV), que nomeou o su-
cessor privado da Casa do Douro.

Com esta providência cautelar 
a ALD pretendia travar a entrega 
da gestão da Casa do Douro à FRD, 
“para não deixar que os outros in-
divíduos tomassem posse metemos 
uma providência cautelar para pa-
rar os efeitos do concurso até a causa 
principal ser decidida”, afirmou o diri-
gente em declarações ao VivaDouro. 

Praticamente meio ano depois, 
o tribunal veio indeferir a providên-
cia cautelar, considerando não haver 
um prejuízo imediato e irreparável 
que justifique dar sem efeito o con-
curso e que esta é uma matéria para 
apurar durante o processo principal. 

Alexandre Ferreira considera 
que o relatório final em que a en-

tão ministra da Agricultora se ba-
seou para nomear a FRD, “está mal 
feito, tem inverdades e mentiras”.

“O concurso para a solução da 
Casa do Douro está assente em con-

tas falsas”, atestou Alexandre Ferreira.
O dirigente referiu ainda o fac-

to de não ter sido considerado sócio 
da ALD, “como é que eu posso ser 
presidente de uma associação com 

escritura pública se não sou sócio?”, 
questionou Alexandre Ferreira.

“Estamos seguros que o concurso 
foi ganho por nós e bem ganho e agora 
foi a confirmação disso”, afirmou ao Vi-
vaDouro António Lencastre, presiden-
te da Federação Renovação do Douro, 
ao comentar a decisão do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Mirandela. 

De acordo com o relatório do 
IVV, a Federação Renovação do Dou-
ro venceu o concurso com uma re-
presentatividade de 29,3% (28% dos 
viticultores e 33,2% da área da vinha 
da Região Demarcada do Douro).

No que diz respeito à Associa-
ção da Lavoura Duriense, o júri do 
concurso considerou que a candi-
datura não cumpriu com as con-
dições de admissibilidade previstas 
na portaria que lançou o processo, a 
nível dos estatutos, não tendo apre-
sentado os esclarecimentos com-
plementares e os documentos 
comprovativos solicitados, nem as 
fichas relativas aos sócios inscritos.■

Tribunal indeferiu providência cautelar para 
inviabilizar concurso da Casa do Douro
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela indeferiu a providência cautelar interposta pela Associação da Lavoura
Duriense para anular o concurso da gestão privada da Casa do Douro, ganho pela Federação Renovação do Douro em maio 
do ano passado.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira



4 VIVADOURO  FEVEREIRO 2016

Breves

As crianças do Jardim de Infância de Armamar estão a par-
ticipar no projeto Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável, 
dinamizado pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade 
Infantil (APCOI). O projeto, que vai na sua quinta edição, con-
ta este ano com quase 53 mil alunos de todo o país, continente 
e ilhas. São mais de 2600 turmas, de 875 jardins de infância e 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

O município de Vila Real, juntamente com a sua cidade geminada de Osnabrück, e a Univer-
sidade “Hochschule“ de Osnabrück, oferecem uma bolsa de estudo a um cidadão vila-realense, 
para frequentar um curso de língua alemã a realizar-se nesta cidade. O 24.º Curso Internacional 
“Hochschule Osnabrück” decorrerá entre 22 de agosto e 19 de setembro de 2016, contemplando 
90 aulas de ensino e estudo intensivo. Para mais informações consulte o site do município.

Crianças de Armamar participam no 
projeto Heróis da Fruta

Município do Peso da Régua e FPN assinam protocolo

Concurso no âmbito do Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência

“Gosto da Minha Terra” foi até Meixedo

Vila Real oferece bolsa para curso internacional de verão 
de língua alemã

Lamego promove 1.º Torneio Nacional de Ténis de Mesa

Vila Nova de Foz Côa vai realizar entre 26 de 
fevereiro e 13 de março, a trigésima quinta edição 
da Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios 
Mundiais. Iniciativa é considerada um dos pontos 
altos da região. Entre os vários artistas do progra-
ma destaque para os concertos de Miguel Gamei-
ro (27 de Fevereiro), Ana Malhoa (5 de Março) e 
DAMA (13 de Março).

Amendoeira volta a ser rainha em Vila Nova de Foz Côa

Dia Nacional do Doente Coronário assinalado em 
Vila Real

O Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Mesão Frio e da Unidade de Cuidados na Comunidade Douro (UCC Douro), lançou 
em outubro de 2015, um concurso no âmbito da comemoração do dia internacional da pessoa 
com deficiência que é assinalado anualmente, um pouco por todo o mundo, a 3 de dezembro. 

Os prémios foram entregues no dia 12 deste mês, na sede do agrupamento de escolas, aos 
primeiros três classificados do ensino secundário, que criaram os trabalhos mais originais.

Autarquia de Moncorvo pretende implementar sistema de 
teleassistência para os idosos

A Câmara Municipal de Tor-
re de Moncorvo, através da Rede 
Social, pretende implementar um 
sistema de teleassistência para os 
idosos do concelho, em situação 
de isolamento social. A teleassis-
tência é um serviço telefónico de 
apoio, concebido para dar uma 
resposta personalizada e imediata 
em qualquer situação de emergên-
cia, segurança e solidão dos idosos.

A adesão do município do Peso da Régua ao projeto “Portugal a Nadar”  foi formalizada 
através da assinatura de protocolo. A cerimónia contou com a presença de José Manuel Gonçal-
ves, Vice-Presidente do Município do Peso da Régua, Alexsander Esteves, em representação da 
Federação Portuguesa de Natação (FPN), e José Nóbrega, Presidente da Associação Regional de 
Natação do Noroeste.

No dia 14 de fevereiro assinalou-se o Dia Nacional do Doente Coronário, que este ano foi 
dedicado à Doença Coronária e aos sobreviventes de Enfarte Agudo do Miocárdio. Assim, o mu-
nicípio de Vila Real associou-se à Fundação Portuguesa de Cardiologia para assinalar este dia 
com a realização de rastreios cardiovasculares e de uma Palestra sobre “Alimentação no Amor e 
na Paixão”, pela Professora Rosa Maria Santos. Estas ações tiveram como objetivo sensibilizar para 
a necessidade de se adotarem estilos de vida adequados com vista a controlar os fatores de risco.

No dia 7 de fevereiro a comunidade de Tarouca juntou-se para um dia diferente, repleto de 
atividades que “foram um verdadeiro chamariz que atraiu muitas gentes àquela povoação da fre-
guesia de Salzedas”, revelou a autarquia. O almoço convívio, onde não faltaram os tradicionais 
milhos confecionados pelas gentes da terra, foi o ponto alto do dia.

Projeto de Prevenção e Combate à Violência Doméstica/
Familiar Contra Idosos em Moncorvo

No seguimento da implementação do projeto de Prevenção e Combate à Violência Domésti-
ca/Familiar Contra Idosos em Torre de Moncorvo têm lugar nas freguesias do concelho, durante 
o mês de Fevereiro, várias ações de esclarecimento, promovidas pelo Núcleo de Atendimento à 
Vitima de Violência Doméstica. Nas freguesias do Larinho e Lousa tem lugar no dia 28 de Feve-
reiro, às 15h00 e 16h30, respetivamente. Em Torre de Moncorvo realiza-se dia 29 de Fevereiro, às 
18h00. Todas as sessões decorrem nas sedes das referidas Juntas de Freguesias.

Carlos Carvalho reúne com Ministra da Justiça acerca do 
Mapa Judiciário

Teve lugar no mês de janeiro, no Ministério da Justiça, uma reunião entre Carlos Carvalho, 
presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, e, Francisca Van Dunem, Ministra da Justiça. Esta 
reunião que resultou de uma exposição apresentada pelo Município de Tabuaço, em novembro de 
2015, serviu para o autarca expor à governante os constrangimentos que a população do concelho 
continua a sentir desde a reorganização do Mapa Judiciário e o consequente encerramento do 
Tribunal de Tabuaço. Na reunião, a ministra afirmou a vontade de, independentemente de não se 
prever uma reversão da reorganização do Mapa, o Governo pretender voltar a deslocar os magis-
trados assim como a realização de audiência e julgamentos no Tribunal de Tabuaço.

Durante o último fim-de-semana de fevereiro, o ténis de mesa vai ser a modalidade rainha em 
Lamego. O Centro Multiusos recebe a primeira edição do Torneio Nacional “Cidade de Lamego”, 
uma prova que juntará 368 atletas, em representação de 39 clubes do continente e ilhas, que vão 
competir em quatro escalões diferentes: iniciados, infantis, cadetes e juniores.

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR



O major-general Carlos Henrique de Aguiar dos Santos, que 
vai passar à reserva, visitou recentemente os Paços do concelho de 
Murça para apresentar os cumprimentos de despedida ao presi-
dente da Câmara Municipal, José Maria Costa, alicerçando desta 
forma as excelentes relações institucionais entre a edilidade e a ins-
tituição militar.

O dia 4 de fevereiro foi dedicado ao município de Alijó no espaço da região de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, na Feira de Gastronomia e Turismo Xantar, em Ourense. Foram dados 
a degustar produtos regionais e apresentadas propostas turísticas do concelho aos visitantes do 
certame.

O Jardim de Infância da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Moimenta da Beira e as escolas 
do ensino pré-escolar e 1o ciclo de Leomil e 
do Centro Escolar de Moimenta da Beira estão 
entre os 14 estabelecimentos de ensino do dis-
trito de Viseu (438 no país) que concorreram 
ao concurso “Heróis da Fruta - Lanche Escolar 
Saudável», um programa gratuito de educação 
para a saúde, concebido para motivar as crian-
ças, até aos 10 anos, a adotar e manter hábitos 
saudáveis através de um modelo pedagógico 
inovador.

Major-general Carlos Henrique de Aguiar 
Santos visitou murça

Município de Alijó apresentou produtos em Ourense

Município de Santa Marta de Penaguião atribui bolsas 
de estudo

Universidade Sénior de Alijó vai arrancar brevemente

Aberta a votação no “Hino da Fruta” cantado pelas 
crianças das escolas do concelho

Proposta de delimitação da Aru de Mesão Frio aprovada 
por unanimidade

Novas datas do WTCC em 
Vila Real

5VIVADOURO  FEVEREIRO 2016

Breves

Teve lugar no dia 11 de fevereiro uma reunião entre o Executivo e os professores que irão lecio-
nar na Universidade Sénior de Alijó. Tratou-se de uma reunião de apresentação entre colegas e de 
preparação para o arranque da Universidade Sénior em Alijó. Todos os professores irão atuar num 
regime de voluntariado.

Foram 37 os estudantes universitários que, este ano, foram contemplados com a ajuda do 
município de Santa Marta de Penaguião. Um apoio financeiro de 18.500 € que traduz a constante 
preocupação do executivo municipal na educação, no bem-estar e felicidade dos seus munícipes. 
Aproveitando a interrupção letiva do Carnaval, o presidente do município entregou em mãos, a 
cada um dos jovens, um cheque no valor de 500 €.

O calendário do Campeonato do Mundo de 
Carros de Turismo FIA foi ajustado pela Comis-
são FIA, o que resulta na alteração da data do 
WTCC em Portugal que passará agora a ter lugar 
de 24 a 26 de junho, duas semanas mais tarde do 
que o inicialmente programado, com a Rússia a 
ficar com as datas de 10 a 12 de junho.

Passeio TT Terras de Freixo- 
Amendoeiras em Flor realiza-se a 
5 de março

A Associação Clube Auto Roda Livre e a Câmara 
Municipal de Freixo de Espada à Cinta organizam no 
dia 5 de março o habitual Passeio TT Terras de Freixo- 
Amendoeiras em Flor. O percurso conta com passagens 
por algumas das mais belas paisagens da região, com as 
Terras de Amendoeiras em Flor como pano de fundo.

A concentração é a partir das 08.30 horas junto ao 
Auditório Municipal, com o início do Passeio a estar 
marcado para as 09.00 horas.

Foi apresentada pelo presidente da câmara municipal, Alberto Pereira, a proposta de delimi-
tação da Área de Regeneração Urbana (ARU) desta vila. A autarquia pretende desta forma, dar 
início a um processo que responda de forma integrada e coordenada à reabilitação e revitalização 
da freguesia de Mesão Frio Santo André, incluindo o lugar de Matos.

FOTO: DR

FOTO: DR

As crianças do ensino Pré-escolar e do 1º Ciclo do Agrupa-
mento de Escolas de Armamar juntaram-se às do Jardim Infantil 
da Fundação Gaspar e Manuel Cardoso para o tradicional desfile 
de carnaval. Os utentes do Lar da Fundação, como em anos ante-
riores, juntaram-se aos mais pequenos nesta festividade.

Crianças de Armamar saíram à rua 
para desfile de Carnaval

V Centenário da viagem de Magalhães juntou Lisboa, 
Sevilha e Sabrosa

Tendo como objetivo definir a estratégia 
conjunta relativa às comemorações do V Cen-
tenário da viagem de circum-navegação de 
Fernão Magalhães, reuniram-se em Lisboa, os 
presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa, 
Sevilha e Sabrosa. Neste encontro ibérico e sob 
a égide da Rede Mundial de Cidades Magalhâ-
nicas, foram apontados alguns caminhos con-
sonantes numa gestão partilhada das comemo-
rações, não só ao nível das cidades, mas num 
contexto nacional articulado entre Portugal e 
Espanha.

No âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a Câmara Munici-
pal de Sabrosa tem vindo a executar várias intervenções de limpeza da vegetação, considerada 
promotora de ignições. Estas iniciativas fazem parte de uma candidatura apresentada pelo Mu-
nicípio e aprovada pelo Programa de Desenvolvimento Rural, PRODER, na ação, Rede Primá-
ria de Faixas de Gestão de Combustível.

Sabrosa promove ações de prevenção contra 
fogos florestais

FOTO: DR

FOTO: DR
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O município de Vila Real voltou, pelo terceiro ano consecutivo, a marcar presença no Xantar, 
Salão Internacional de Gastronomia e Turismo, que decorreu de 3 a 7 de fevereiro em Ourense, 
cidade galega geminada com Vila Real desde 1983.

Vila Real volta a marcar presença no Salão Internacional de 
Gastronomia e Turismo

FOTO: DR
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Dia com o Presidente

Alberto Pereira encontra-se a 
dirigir a Câmara Municipal de 
Mesão Frio desde 2009, depois 
de quase sete anos à frente de 
autarquia o presidente sente-
-se “perfeitamente realizado” e 
acredita ter feito “uma grande 
missão com o povo de Mesão 
Frio”. O VivaDouro acompa-
nhou o autarca em mais uma 
rúbrica: “Um dia com o Presi-
dente”.

Câmara Municipal “numa situação muito 
preocupante”, uma vez que a dívida do 
município ascendia aos dez milhões de 
euros. 

“Tivemos que ter uma gestão muito 
rigorosa, abdicar de algumas coisas e fazer 
inclusivamente uma gestão em termos de 
pessoal que nos permitisse pagar a quem 
devíamos”, acrescentou o edil, revelando 
que a dívida foi a principal dificuldade 

encontrada até agora no exercício do 
cargo de presidente.

“Estas foram as preocupações mais 
difíceis que tivemos até hoje e que 
continuam a limitar a nossa ação diária”, 
declarou.

“Fechamos o ano de 2015 com a dívida 
nos 6,8 milhões de euros, uma descida 
considerável, mas queremos continuar a 
descer, até porque neste momento a dívida 

ainda não está em valores suportáveis”, 
referiu o autarca. 

O relógio marcava as nove horas da 
manhã quando o presidente se dirigiu 
para os Paços do Concelho. Na entrada, 
já tinha um casal de idosos à espera para 
falar acerca das intempéries que tinham 
assolado a região nos últimos dias. 

“Gosto do contacto permanente com 
as pessoas, gosto de as atender na rua,no 

Alberto Pereira: “Só fui candidato à

O dia de Alberto Pereira começa 
cedo, todos os dias, por volta das oito 
da manhã, o presidente vai até ao Café 
Avenida, situado no centro da vila, tomar 
o pequeno-almoço e fazer o primeiro 
contacto com os munícipes.

Tirando este hábito diário, o autarca 
considera que cada dia é diferente, 
“não tenho nenhum dia igual ao outro”, 
revelou ao VivaDouro, enquanto tomava 
o primeiro café da manhã. 

“Quando me levanto nunca sei o que 
vou fazer nesse dia, não tenho uma agenda 
pré-definida, quem vier ao meu gabinete é 
atendido a qualquer hora e minuto, não 
tenho dia marcado para receber ninguém”, 
acrescentou o edil. 

Alberto Pereira não tinha como 
ambição chegar a presidente do 
município, de acordo com o autarca, a 
candidatura surgiu como um “acidente 
de percurso”, explicou em conversa ao 
VivaDouro. “Nunca esteve nas minhas 
aspirações ser presidente de Câmara, mas 
a situação económica em que o município 
se encontrava falou mais alto”, confessou.

Quando assumiu o cargo em 2009, 
Alberto Pereira revela que encontrou a 

Texto e fotos:  Ana Portela
                       Salomé Ferreira

> Alberto Pereira, presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio

acidente de percurso”
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gabinete, no café, estou sempre disponível 
para atender a minha população com 
os seus problemas, e tento, sempre que 
possível, ajudá-los naquilo que posso”, 
afirmou o autarca. 

Depois de receber os dois munícipes, 
Alberto Pereira reuniu com a chefe de 
divisão financeira e com uma associação 
local. O resto da manhã do presidente 
foi passada a visitar as várias freguesias 
afetadas pelo mau tempo que se tinha 
feito sentir na região uns dias antes. 

A visita começou por Vila Marim, 
mais concretamente Donsumil, o local 
mais afetado pela intempérie. No local, 
para além de acompanhar os trabalhos de 
limpeza que se encontravam a decorrer, 
Alberto Pereira aproveitou ainda a 
oportunidade para falar com os habitantes 
mais afetados. 

“Aquilo parecia o fim do mundo, 
se demorava mais três minutos levava-
me a casa abaixo, tenho 50 anos e foi a 
primeira vez que vi algo assim”, explicava 
ao presidente Leonor Borges, habitante da 
freguesia.

“Há 50 anos que isto não acontecia e 
garanto que não é nesta vida que volta a 

acontecer”, desabafou o autarca devastado 
com os estragos.

O Dia com o Presidente prosseguiu 
com a visita a vários pontos do concelho 
afetados com o mau tempo, bem como a 
alguns dos pontos mais emblemáticos de 
Mesão Frio.

Alberto Pereira revela que se sente 
“muito acarinhado” pela população, “é 
lógico que não conseguimos agradar a 
100%, nem é isso que pretendo, mas sinto 
que dentro das limitações que a Câmara 
tem tido tenho conseguido dar resposta 
áquilo que as pessoas esperavam de mim”, 
desabafou o presidente. 

O relógio marcava as 13 horas quando 
o presidente se dirigiu novamente ao 
Café Avenida para almoçar. Na ementa: 
grelhada mista com arroz branco e 
feijão. Enquanto almoçava, o presidente 
aproveitou a ocasião para confraternizar 
com os funcionários da Santa Casa da 
Misericórdia de Mesão Frio, instituição 
em que desempenha as funções de 
provedor há 18 anos, encontrando-se já 
no 7.º mandato.

Questionado acerca de como consegue 
conjugar a função de presidente com a de 
provedor de Misericórdia, Alberto Pereira 
revelou que tenta “conciliar as duas 
instituições sem nunca as confundir”. 

Para além do problema da dívida 
do concelho, o presidente revelou ao 
VivaDouro que outro dos problemas 
vividos em Mesão Frio é a falta de emprego, 
“estamos num concelho especialmente 
agrícola, não temos indústrias, os acessos 
não são os melhores para cativar os 
empreendimentos”, afirmou.

No entanto, o edil considera que a 
solução passa por apostar em dois setores 
essenciais: a vinha e o turismo “temos 
de fazer um casamento perfeito entre os 
dois”, explicou. 

“Estamos a fazer um trabalho nesse 
sentido, estou neste momento em contacto 
com vários empresários que querem 
apostar no turismo aqui no concelho, tudo 
faremos para que elas se insiram aqui, 
para darmos uma sapatada neste flagelo 
que é o desemprego, que aflige não só o 
país mas principalmente a nossa região”. 

A tarde de Alberto Pereira iniciou-se 

com algumas reuniões com funcionários 
do município, seguida de uma pequena 
entrevista ao VivaDouro. 

Em conversa, o presidente revelou que 
um dos objetivos até ao final do mandato 
é a concretização do Estádio Municipal, 
que de acordo com o edil será uma “obra 
emblemática para o concelho”.

“Somos o único concelho do país que 
ainda não tem um relvado, é lamentável 
que os jovens do concelho tenham que 
treinar debaixo de chuva, gelo e lama”, 
explicou o edil ao revelar que pretende 
dar início à obra ainda este ano.

Há praticamente sete anos à frente 
do município, Alberto Pereira faz um 
“balanço bastante positivo” do mandato, 
tendo em conta a “disponibilidade 
financeira que temos tido”, acrescentou. 
“Não só conseguimos baixar a dívida, como 
aproveitamos todas as oportunidades que 
tivemos para fazer as obras financiadas e 
que são emblemáticas para Mesão Frio”.

“Se eu abandonar a Câmara Municipal 
neste mandato sinto-me perfeitamente 
realizado e sinto que fiz uma grande 
missão para com o povo de Mesão Frio, 

pelo menos em termos económicos e 
financeiros, restabeleci a confiança e 
honra desta Câmara, algo que não existia 
quando cá cheguei”, constatou. 

Alberto Pereira revelou ainda que 
“ainda não” sabe se vai voltar a candidatar-
se ao cargo nas próximas autárquicas, “sou 
uma pessoa que gosta de viver o dia-a-dia, 
pensarei nessa questão no final do ano”, 
garantiu.

O Dia do Presidente terminou 
com a reunião de Câmara, que durou 
aproximadamente uma hora e para além 
da presença da vereação e da oposição, 
contou igualmente com a participação de 
alguns munícipes.

Alberto Pereira deixou uma mensagem 
de “esperança e confiança” para os 
habitantes de Mesão Frio, garantindo que 
“melhores dias virão”. 

“Tudo faremos para que no próximo 
mandato, se eu for candidato e se o 
povo confiar em mim, que a situação 
económica da Câmara já nos permitirá 
fazer muito mais do que fizemos nos 
últimos mandatos”, concluiu.■

Câmara de Mesão Frio por umAlberto Pereira: “Só fui candidato à
acidente de percurso”
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Autarquia de Vila Real investe 11 milhões na 
ampliação de redes de saneamento
A autarquia de Vila Real, em articulação com a EMAR-VR, anunciou o investimento de mais de 11 milhões de euros para a 
ampliação de redes de saneamento e reabilitação de ETAR´S no concelho. O investimento surge do aproveitamento de fundos 
comunitários e vai permitir aumentar a taxa de cobertura de saneamento básico de Vila Real, dos atuais 63% valor que,de 
acordo com o presidente da autarquia, se situava abaixo da média nacional, para os 74%.

“Este investimento re-
veste-se de especial impor-
tância uma vez que incidirá 
essencialmente sobre fregue-
sias do mundo rural, onde 
a carência de saneamento 
básico é percebida como in-
dicador de um certo aban-
dono”, afirmou Rui Santos 

em conferência de imprensa. 
“Acreditamos que a di-

mensão e importância das 
obras que hoje se anunciam 
sirvam também para de-
monstrar, que da parte do 
executivo municipal, todo 
o território de Vila Real 
é tratado com igual res-

peito”, referiu o autarca.
Com este investimento a 

taxa de cobertura de sanea-
mento básico em Vila Real 
irá aumentar para os 74%, 
valor “mais condizente com 
um território que se quer 
desenvolvido e atrativo”, 
disse o edil aos jornalistas. 

“Tenho ainda espe-
rança que nos próximos 
anos possamos dar um sal-
to para atingirmos a mé-
dia nacional que ronda os 
80%”, afirmou Rui Santos. 

“O importante investi-
mento em saneamento vem 
também dar resposta a ques-
tões ambientais que nos 
preocupam. Não dispondo 
de redes de drenagem de 

águas residuais, as popula-
ções recorrem à utilização 
de fossas individuais, gera-
doras de escorrências e in-
filtrações, contaminando 
solos, linhas de água e len-
çóis freáticos”, acrescentou. 

A operação consiste assim 
na ampliação e execução da 
rede pública de drenagem de 
águas residuais e renovação 
de ETAR´S, envolvendo 12 
das 20 freguesias do conce-
lho de Vila Real e 31 lugares.

Inclui ainda a reabilita-
ção das cinco estações de 
tratamento do concelho, 
que estão obsoletas e “não 
atingem os níveis de quali-
dade de tratamento exigidos 
para cumprir os parâmetros 

de descarga nas linhas de 
água”. Será ainda construída 
a ETAR de Nogueira/Tanha. 

A população servida 
será cerca de 5.750 bene-
ficiários e irão ser cria-
dos 100 postos de trabalho. 

“Hoje estamos em condi-
ções de rapidamente iniciar 
esta fase de obra e breve-
mente vamos anunciar já a 
adjudicação de obra. Conti-
nuamos a trabalhar para que 
em novos avisos possamos 
alargar esta taxa de cobertu-
ra do concelho”, referiu Car-
los Silva, vereador da Câma-
ra Municipal de Vila Real. 

As primeiras obras vão 
decorrer na União de Fregue-
sias de Mouçós/Lamares.■

Nova Fatura da Água chega este mês ao correio 
dos munícipes
A Empresa Municipal de Águas e Resíduos (EMAR) de Vila Real tem em funcionamento, a partir do mês de fevereiro, uma 
nova fatura da água, pensada para ser mais clara e garantir uma maior proximidade com os utentes.

De acordo com Rui 
Santos, presidente da au-
tarquia, esta nova fatura 
“persegue o objetivo de fo-
car a atenção no cliente e 
no utilizador”, referiu em 
conferência de imprensa. 

“Com esta nova fatura pre-
tendemos melhorar a relação 
com os utentes, melhorar a 
informação disponibilizada, 

criar condições para atender 
os clientes 24 horas por dia, 
facilitar o acesso aos serviço 
e permitir que o cliente tenha 
acesso à sua conta e tenha a 
possibilidade de controlar o 
consumo”, afirmou o autarca. 

Esta nova fatura resulta 
da adjudicação de um ser-
viço de gestão comercial 
à Empresa Portuguesa de 

Águas Livres (EPAL), por 
um valor de 162 mil euros, 
pelo período de três anos. 

Designado de “AQUAma-
trix”, o sistema é utilizado 
por 31 entidades e 58 muni-
cípios, servindo aproximada-
mente 1.7 milhões de pessoas.

Manuel Moras, presidente 
do Concelho de Administra-
ção da EMAR, admite que “a 

fatura é objeto de muitas crí-
ticas, até de algumas reclama-
ções porque sabemos que não 
é de fácil leitura”, afirmou.

No mês de fevereiro 
a fatura irá acompanha-
da de um prospeto ex-
plicativo, com toda a in-
formação acerca do novo 
formato da “conta da água”.

Na conferência de im-

prensa, Manuel Moras apro-
veitou a oportunidade para 
apelar aos cidadãos que, caso 
se sintam à vontade com as 
novas tecnologias, adiram 
à fatura eletrónica da água. 
Para passar a receber a fa-
tura digital basta enviar um 
e-mail para a EMAR com 
a indicação do seu endere-
ço de correio eletrónico.■

Texto: Salomé Ferreira

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

PUB
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Bruno Loureiro, ex-aluno de 
genética e biotecnologia na UTAD 
e Miguel Águas, aluno de mestra-
do em ciências da comunicação na 
área das relações públicas e publici-
dade, uniram a biotecnologia à arte 
e lançaram a ArtinVitro, projeto que 
cria plantas ornamentais em fras-
cos, onde a única necessidade é a luz.

A ideia começou a ser desenvolvi-
da por Bruno Loureiro, após o final do 
estágio no laboratório de cultura “in vi-
tro” da Universidade de Vila Real e ape-
sar de serem de áreas distintas os dois 
jovens decidiram iniciar o conceito em 

conjunto, “nós achamos que são áreas 
diferentes mas que se complementam”, 
afirmou o ex-aluno de biotecnologia. 

“Falei da ideia com o Miguel e a 
partir daí transformámos o que eu já 
tinha naquilo que temos agora”, ex-
plicou Bruno Loureiro. “Achei uma 
ideia muito original e com potencial”, 
revelou Miguel Águas ao explicar o 
que o motivou a entrar no projeto. 

O projeto resulta da união entre a 
biotecnologia e a arte, a biotecnologia 
através da micro propagação de plan-
tas e a componente artística criando 
produtos adaptáveis a vários contextos. 

“Torna-se numa maneira sim-
ples de as pessoas conseguirem ter 
plantas em casa e não é preciso mui-
to tempo”, afirma Bruno Loureiro.

“O ponto essencial é a luz”, explica 
o ex-estudante da UTAD, uma vez que 
a planta é enterrada num gel que pos-
sui todos os nutrientes para a planta 
sobreviver durante um determinado 
tempo, que pode ir de três, seis ou 12 
meses, conforme o tamanho do frasco. 

Durante esse período as pessoas 
têm apenas que ter a planta num local 
luminoso, no entanto, “não convém 
que a luz do sol incida diretamente 

no frasco”, explica Bruno Loureiro. 
Os choques térmicos são ou-

tra situação a evitar, temperaturas 
inferiores a dez graus e superio-
res a 30. A temperatura ótima para 
o crescimento saudável da planta 
situa-se entre os 20 e os 24 graus, “a 
temperatura que normalmente está 
dentro das habitações”, acrescenta.

Neste momento os dois em-
preendedores estão a utilizar apenas a 
calandiva, também conhecida como 
flor da fortuna, apesar de já se en-
contrarem a otimizar mais plantas. 

Campanha de Crowdfun-
ding pretende angariar 2.500 
euros

Com vista à angariação de fun-
dos para o projeto os jovens arran-
caram, no dia 2 de fevereiro, com 
uma campanha de “crowdfunding” 
que tenciona chegar aos 2.500 euros. 

O dinheiro angariado será des-
tinado para a compra de ar condi-
cionado, iluminação LED, estan-
tes metálicas e consumíveis para o 
aumento de produção, de forma a 
tornar o projeto “mais profissional”.

Miguel Águas revela que para 
além da vertente do financiamen-
to, o “crowdfunding” será útil tam-
bém para a realização de “um teste 
de mercado para sabermos qual é a 

aceitação do público a esta nova ideia”. 
Quem tiver interesse em aju-

dar o projeto pode fazê-lo a partir da 
doação de um determinado valor 
na campanha de “crowdfunding”. As 
doações podem ir desde o valor de 
um euro até aos 50 (ou mais), sendo 
que a partir dos cinco euros quem 
ajudar tem direito a uma recompen-
sa, que varia conforme o valor doado. 

Com o apoio conseguido, Bru-
no Loureiro e Miguel Águas esperam 
até ao final de março estar “prontos 
para produzir os produtos em quan-
tidades que deem resposta à procura”. 

Até ao momento, os empreende-
dores conseguiram angariar mais de 
300 euros, o que corresponde sensivel-
mente a 12% do objetivo. Na opinião 
dos criadores da ArtinVitro, a aceitação 
das pessoas está a ser positiva, “espera-
mos que o reconhecimento seja agora 
exponencial”, afirma Miguel Águas. 

“Quem apoia normalmen-
te identifica-se e nós estamos a 
tentar que as pessoas se identifi-
quem”, acrescentou Bruno Loureiro. 

Desta forma, os jovens apelam 
ao “voto de confiança” de quem acre-
dita no projeto, para que consigam 
atingir o objetivo a que se propu-
seram inicialmente. O prazo limite 
da campanha é no dia 31 de março, 
sendo que a campanha só será fi-
nanciada se alcançar os 2.500 euros.■

Gosta de plantas, mas não tem tempo para tratar 
delas? A ArtinVitro resolve-lhe o problema
O projeto foi criado por Bruno Loureiro e Miguel Águas, dois jovens empreendedores de Vila Real que criaram um sistema de 
criação de plantas em frascos, em que estas só precisam de luz para sobreviver. A “Start-up” está instalada na incubadora da 
UTAD e lançou uma campanha de “crowdfunding”para financiar o projeto.

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Miguel Águas e Bruno Loureiro, impulsionadores do projeto



10

Vila Real

VIVADOURO  FEVEREIRO 2016

Criada em julho do ano passa-
do, a Confraria do Covilhete iniciou 
agora o segundo capítulo com a en-
tronização dos primeiros Confra-
des Fundadores e de Honra. Cerca 
de 30 entidades e individualidades 
vestiram pela primeira vez o traje 
e as insígnias da organização que 
representa a iguaria vila-realense. 

“Era nosso objetivo poder aju-
dar aqueles que querem, podem e 
trabalham nesta arte, a promover 
esta nossa iguaria e perpetuá-la no 
tempo”, afirmou Rui Santos, presi-
dente da autarquia, no discurso de 
abertura da cerimónia. “Espero que 

este seja um dia em que se escreva 
história”, acrescentou o autarca. 

Para além dos 16 con-
frades fundadores, foram 
também distinguidos os 
primeiros Confrades de Honra con-
vidados a integrar a organização. 

Entre os entronizados estão a 
Câmara Municipal de Vila Real, a 
Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, a Direção Regional 
de Cultura do Norte, o Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, as juntas 
de freguesia de Vila Real e Mon-
drões, a Adega Cooperativa de Vila 
Real, e Confraria dos Enófilos e 

Gastrónomos de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, que apadrinhou a Con-
fraria do Covilhete de Vila Real.    

“Acho que o covilhete de Vila 
Real já merecia uma referência e a 
melhor homenagem que se podia 
fazer à gastronomia local era criar 
uma entidade que aproveitando 
a excelência, a qualidade e a valo-
rização do produto, possa agora 
trabalhá-lo na área da promoção 
turística e associá-lo ao território, 
é esse o meu objetivo, é por isso 
que estou aqui”, afirmou aos jorna-
listas Melchior Moreira, presiden-
te do Turismo do Porto e Norte.

A associação de direito priva-
do e sem fins lucrativos pretende 
ainda alavancar à boleia do covi-
lhete, outros produtos regionais 
como o vinho e o barro negro 
de Bisalhães. Para além da pro-
moção e divulgação do produ-
to a Confraria tem ainda como 
papel a certificação do produto.

O professor Hilário Olivei-
ra, primeiro subscritor da Con-
fraria do Covilhete, informou 
que em junho serão entroniza-
dos mais confrades, revelando 
que a certificação poderá ser 
atingida num trabalho conjun-

to com o município e a UTAD. 
O covilhete é uma empa-

da confecionada com a carne 
de vitela maronesa, envolvida 
numa massa folhada. Estes pe-
quenos folhados de carne devem 
o seu nome à pequena forma 
de Barro Preto de Bisalhães em 
que iam ao forno antigamente.

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

Confraria do Covilhete realizou cerimónia de entronização dos 
primeiros confrades
A Confraria do Covilhete procedeu, no passado dia 20 de fevereiro, à entronização dos primeiros Confrades de Honra e Confrades 
Fundadores, nos Paços do Concelho, em Vila Real.

Texto e fotos:  Salomé Ferreira
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Cooperativismo

Quais sãos os principais 
objetivos da Cooperativa?

A cooperativa foi criada 
com um motivo, evoluiu com 
um motivo e hoje o paradig-
ma das cooperativas volta a 
estar novamente em causa. 
Na minha opinião as coope-
rativas devem-se voltar agora 
para os lavradores. Têm que 
conseguir que os lavrado-
res tenham boas uvas para 
terem vinhos de qualidade. 

Quais são as principais 
vantagens que os produto-
res encontram ao trabalha-
rem com as cooperativas?

A cooperativa no meu 
ponto de vista devia ser um 
agrupamento de gente que 
se entreajuda e se agarra no 
mesmo negócio. Normalmen-
te os associados veem as coo-
perativas como se fosse uma 
empresa. Nos tempos difíceis 
andam todos agarrados à coo-
perativa porque não têm onde 
pôr as uvas, nos tempos fáceis 
largam a cooperativa. Daí que 
me pareça que tem que haver 
uma grande revolução neste 
setor cooperativo porque se 
por um lado se entende que 

as cooperativas são a solução 
para 80% dos lavradores do 
Douro, por outro lado tam-
bém acho que elas devem al-
terar os seus procedimentos 
de maneira a conseguir cati-
vá-los, porque se assim não 
acontecer não vale a pena. 

Como é que tem sido 
a evolução do número de 
sócios ao longo dos anos?

O primeiro conjunto de 
sócios suponho que era na 
ordem dos 50, com a fusão já 
chegamos a 1300 e hoje em 
dia temos cerca de 750. Hou-
ve uma perda de sócios de-
pois da fusão. A fusão criou 
guerras internas e ficámos 
na situação em que estamos, 
isso aconteceu fundamental-
mente em 2007, em que hou-
ve uma debandada de sócios 
grande. Quando os sócios 
debandam as dívidas ficam a 
dividir por menos. É um ciclo 
vicioso que nós andamos a 
tentar reverter. Quando che-
guei aqui tinha perto de dois 
milhões de dívidas, sem cré-
dito na banca. Hoje em dia 
felizmente a nossa dívida já 
dá para gerir mas ainda dói.

Para além da dívida que 
outros problemas tem a coo-
perativa neste momento?

O envolvimento dos só-
cios. Eu considero que trans-
formar uma cooperativa 
numa organização mais volta-
da para os sócios é um desa-
fio até maior do que a dívida. 
É um trabalho difícil porque 
não depende só da vontade.

Neste momento já sen-
te que tem essa boa rela-
ção com os associados?

Eu acho que é um caminho 
difícil. É uma alteração pro-
funda que não se faz de um 
dia para o outro. É esse cami-
nho que estamos a começar a 
percorrer. A garantia que ha-
verá vinho no futuro e bom 
vinho é se nós conseguirmos 
cativar os nossos associados 
e envolvê-los no negócio. 

Qual foi o valor da pro-
dução dos últimos três anos?

Andamos sempre à volta 
das cinco mil pipas. Em ter-
mos de valor devemos an-
dar a faturar cerca de cinco 
milhões de euros por ano.

Sentiram alguma queda 
nas vendas nos últimos anos?

Há sempre anos melhores 
e anos piores. O ano passa-
do foi nitidamente um ano 
bom. A colheita foi boa, en-
quanto a colheita de 2014 
foi mais difícil, mais curta.

Há perspetivas de cres-
cimento tanto a nível na-
cional como internacional?

Temos de ver sempre dois 
vetores no crescimento, uma 
é crescer em volume, outra 

é crescer em preço. Nós te-
mos as duas ambições. Nem 
uma nem outra são fáceis. 
Estamos a correr o caminho 
de valorizar mais os nossos 
vinhos, por outro lado, em 
termos de quantidade esta-
mos a diversificar mercados.

Considera que Por-
tugal se consegue dis-
tinguir de outros países 
da Europa neste setor?

Nós temos duas coisas 
completamente diferentes. 
Por um lado temos o vinho do 
Porto, por outro temos a van-
tagem que Portugal, apesar de 
pequeno, tem uma diversida-
de imensa de vinhos. Poucos 
países no mundo terão tantas 
castas em tão pouco espa-
ço, mas isso leva-nos a outro 
problema, o país é pequeno e 
por isso não pode concorrer 
em volume com alguns paí-
ses. O nosso campeonato tem 
de ser o vinho de excelência. 

Na sua opinião qual é 
o principal entrave ao de-
senvolvimento das coo-
perativas em Portugal?

Eu acho que se tem perdi-
do por diversas vezes oportu-
nidade de fazer uma revisão 
consistente no código coo-
perativo. As cooperativas li-
gadas à vinha e o vinho têm 
de ser distinguidas de todas 
as outras cooperativas. Há 
evoluções que têm que ser 
feitas, tem que se rasgar um 
pouco com o passado e tor-
nar as cooperativas atrativas 
para os associados e para o 
capital. As cooperativas têm 
de ser vistas como organi-
zações que precisam de ser 

otimizadas, de ser bem ge-
ridas, mais acompanhadas. 

O que é que esperam para 
o futuro da cooperativa?

Os nossos viticultores 
são gente envelhecida, com 
dificuldades e gostava que 
a cooperativa fosse dinami-
zadora de apoio para eles 
e os seus sucessores. Esse é 
o grande motivo de eu es-
tar aqui, conseguir que esta 
instituição tenha um papel 
mais fácil do que tem hoje.■

O futuro das Caves Vale do Rodo passa por um 
apoio mais efetivo aos sócios
O VivaDouro esteve à conversa com António Lencastre, presidente da Adega Cooperativa das Caves Vale do Rodo, no Peso 
da Régua. Dirigente da cooperativa desde 2011, o engenheiro civil considera que o apoio ao sócio deve ser a relação de futuro 
dentro das cooperativas.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> António Lencastre, presidente das Caves Vale do Rodo

No âmbito da rubrica 
coorporativismo o 

VivaDouro vai realizar, 
todos os meses, uma 

entrevista a um presidente 
de uma cooperativa da 
região Demarcada do 

Douro.

O VivaDouro informa:

O Douro sabe bem.
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Quando tomou posse do cargo em 
2011, assumiu que “se avizinhavam 
grandes dificuldades” a nível 
empresarial. Nestes quase cinco anos à 
frente da direção da associação, quais 
foram os principais desafios por que 
teve que passar?

Eu disse que vinham tempos difíceis 
e não era preciso ser muito iluminado 
para adivinhar as coisas que aí vinham. 
As eleições foram no fim do mês de maio, 
Portugal tinha pedido ajuda externa, 
portanto tínhamos os cofres vazios, 
não tínhamos hipótese quase de pagar à 
função pública. Mergulhamos numa crise 
profunda e eu adivinhei que eram tempos 
difíceis. Pelo memorando que saia da 
Troika percebia-se que os empresários 
e os empregadores iam ser ainda mais 
sobrecarregadas e não me enganei.

As empresas, nomeadamente as 
do interior, que são aquelas que eu 
represento, viveram e ainda vivem 
tempos complicados. Mas os empresários 
têm uma resistência especial e acreditam 
sempre no seu projeto e penso que foi isso 
que os manteve ainda vivos e a lutar.

O principal desafio foi então 
combater a crise e ajudar os empresários?

Exatamente. Foi esse o principal 
objetivo porque em 2012 os empresários 
perderam os benefícios fiscais. Os 
empresários dos territórios de baixa 
densidade tiveram um aumento de 10% 
de IRC, foi uma coisa muito pouco 
falada, porque realmente no interior 
fala-se pouco. Se fosse um aumento de 
IRC de 10% para as empresas do litoral 
provavelmente seria um escândalo e nós 
aguentamos. Que remédio, não havia 
alternativa. 

Nesse período de tempo houve 
muitos encerramentos de empresas em 
Vila Real?

Luís Tão encontra-se na pre-
sidência da Nervir, Associa-
ção Empresarial de Vila Real, 
desde 2011. Em conversa com 
o VivaDouro o dirigente falou 
acerca dos cinco anos em que 
se encontra à frente da ins-
tituição, bem como quais as 
expetativas para o futuro da 
associação e do setor empresa-
rial da região.

Houve, nós em 2012 e 2013 tivemos 
uma reversão completa naquilo que era a 
história, que agora já se deu ao contrário 
outra vez, em que o número de empresas 
criadas foi menor do que as empresas 
que fecharam e isso não constava na 
história recente empresarial do distrito. 
Nem consta agora, portanto as empresas 
não acreditaram que havia alertas para 
ser empreendedor, mas realmente as 
condições que se davam e ainda se dão, 
não são suficientes para as pessoas se 
atreverem numa aventura destas. 

Sente que a associação foi um meio 
de apoio para as empresas de Vila Real 
nestes anos mais difíceis? 

Eu quero acreditar que sim. Há 
muito trabalho que a Nervir faz que é 
invisível aos associados, eu penso que 
um dos trabalhos mais importantes que 
aconteceu no meu mandato foi conseguir 
colocar a Nervir nos órgãos socais de 
copula, nomeadamente na direção da 
CIP e na direção AIP, duas das maiores 
organizações associativas em Portugal. É 
na CIP que nós conseguimos fazer valer 
a nossa voz. A defesa dos empresários 
faz-se aqui na região, lutando com eles, 
mas é a esses órgãos sociais que ela tem 
que chegar senão não se consegue fazer 
eco disso. Acho que no meu mandato a 
estratégia mais importante foi colocar a 
Nervir nos órgãos sociais de associações 
nacionais. Nós aqui, por mais alto que 
falemos, acho que a nossa voz não 
consegue passar do Douro para baixo.

Na sua opinião, quais foram os 
setores de atividade mais afetados?

Tanto aqui em Vila Real como a nível 
nacional, penso que foi a construção civil. 

Os bancos fecharam o crédito às pessoas, 
os critérios para emprestar dinheiro eram 
muito mais exigentes e isso refletiu-se no 
consumo, nomeadamente na habitação. 
Havia já um parque habitacional de 
casas novas bastante grande, a procura 
diminuiu bastante e as empresas de 
construção civil pura e simplesmente 
desfizeram-se. Procuraram mercados 
alternativos como a Angola e o Brasil, 
mas a grande maioria abriu falência. Eu 
acho que foi o dizimar de um ramo que 
era muito forte. 

Sente que ainda não começa a haver 
recuperação?

Em termos de construção dificilmente 
vamos voltar a ter o que tínhamos. Há 
alguma recuperação mas temos muitos 
apartamentos novos que já estavam 
construídos. Construção nova não 
estou a ver grandes edifícios a arrancar. 
Penso que a construção vai retomar pela 
renovação de edifícios antigos, nas zonas 
históricas, com a reabilitação urbana, 
penso que é por aí a saída. Nunca chegará 
aos níveis da construção nova que se fazia 
antes da crise. 

O número de associados sofreu 
alguma alteração nestes últimos anos?

Nós entre 2011 e 2012 sentimos uma 
quebra de associados, até porque houve 
associados que cessaram atividade, mas 
havia quase uma promessa da direção 
que era aumentar a base associativa. 
Quantos mais associados tivermos mais 
conseguimos também ter outra posição. 
Mas realmente nas associadas da AIP a 
Nervir, que já tem perto de 400 sócios 
atualmente, é a 4.a maior associação. Isso 
também nos deu alguma estratégia para 

nos posicionarmos nos órgãos sociais da 
CIP. O número de associados tem essa 
importância, diz-nos quanto é que nós 
valemos. Nos últimos anos temos sempre 
vindo a aumentar o número de sócios. 

Que medidas propõe para o 
relançamento da atividade económica 
em geral, e em particular no caso de 
Vila Real?

Falta atrair investimento. As medidas 
macroeconómicas, nomeadamente em 
termos de impostos, isso é a base de 
decisão de um investimento. Por incrível 
que pareça há um estudo recente que 
publica que o que preocupa mais os 
empresários é a justiça. É o fator que 
mais impede o investimento e a sua 
manutenção. Isso é um entrave muito 
grande, aliado ao nível dos impostos. 
Nem diria se são elevados ou não, aquilo 
que nos queixamos mais é a instabilidade 
fiscal. 

A instabilidade política também 
contribui para essa instabilidade?

Eu penso que sim, eu não diria a 
instabilidade, é toda esta alternância 
política. Devia haver dois pilares 
fundamentais que eu acho que a 
sociedade devia ter, nomeadamente a 
educação e a justiça, em que devia haver 
um acordo a vinte ou trinta anos. São 
pilares fundamentais da nossa sociedade 
e que sempre que muda o governo muda 
tudo. 

Qual é o potencial empresarial 
da região, em especial, ao nível das 
exportações?

Nós temos dois ou três produtos que 
têm um potencial enorme. Os vinhos, 

Luís Tão afirma que “desenho do Quadro 

Texto: Salomé Ferreira

> Luis Tão, presidente da Nervir, Associação Empresarial de Vila Real

que as empresas do interior precisam”

FOTO: SF
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temos uma zona de produção que nos 
difere de todo o mundo, é única e tem 
evoluído muito a produção nos últimos 
anos, na qualidade, mesmo no tipo de 
empresas, há muita gente nova no Douro 
que tem força para ir ao estrangeiro 
participar em feiras, promover os seus 
vinhos. A Nervir tem ajudado muito 
nisso também. Também temos o azeite, 
os frutos secos como a Castanha, os 
granitos também são um produto com 
grande potencial exportador. São áreas 
de grande potencial e que estão já no 
mercado internacional com grande força. 

A exportação é uma das soluções 
para reverter a crise nas empresas?

Sim claro, porque se as pessoas 
perderam poder de compra, o mercado 
nacional deixou de consumir, tivemos que 
olhar para o exterior como alternativa. 
Penso que o mercado Angolano foi 
um mercado de grande aposta e que 
agora está em crise, mas também não 
adivinhávamos isso. Eu como presidente 
da Nervir tenho acompanhado muito 
a exportação e o crescendo dos vinhos, 
estou admirado e confiante porque não 
imaginava que estávamos neste nível de 
exportação. A insatisfação dos produtores 
é muita, queremos sempre mais e temos 
um produto realmente único e impar.

Quais são os apoios que a Nervir 
tem para os associados na área da 
exportação?

A Nervir desenvolveu ao longo da sua 
existência muitas ferramentas de apoio 
aos empresários, uma delas é a formação 
que é fundamental para os empresários. 
Uma pessoa está sempre a aprender e 
quanto mais souber mais se consegue 
proteger e desenvolver o seu negócio. 
Muitos dos produtores que querem 

exportar têm dificuldades na língua 
inglesa, assim é essencial a formação 
num inglês comercial, ligado à parte dos 
vinhos, que dado a essa necessidade a 
Nervir desenvolveu para a ajuda daqueles 
que necessitavam. Há dificuldade de 
uma pessoa ir sozinha à China ou a 
outro país, a Nervir desenvolveu missões 
empresariais com grupos de empresas. 
Temos também um evento em que 
convidamos exportadores de todo o 
mundo que passam três dias aqui, em que 
fazem visitas aos expositores de vinho. 
Os nossos produtores não precisam de 
sair do território e têm o mundo ali todo. 
Muitos negócios de exportação nasceram 
na nossa feira. 

Concorda que a internacionalização 
e a inovação são dois fatores 
determinantes para o sucesso das 
empresas?

Nem todas as empresas têm potencial 
de exportação, há empresas que a atividade 
é virada unicamente para o mercado 
nacional. O mercado de exportação tem 
os seus riscos, tem que se viajar muito, é 
preciso ter alguém de confiança nos países 
para que se exporta. A inovação também 
é um termo muito difícil, mas eu penso 
que há um potencial muito grande, que se 
tem desenvolvido no mercado nacional, 
as novas tecnologias ligadas aos software 
e que das universidades têm saído 
trabalhos interessantíssimos, mesmo 
da UTAD, com produtos com grande 
potencial não no nosso mercado mas no 
mundo. Aqui a UTAD forma muita gente 
com vontade de empreender e eu tenho 
muita esperança na nova geração. 

No que diz respeito ao novo Quadro 
Comunitário, de que forma é que os 
apoios podem ser importantes para a 

região?
A negociação do novo Quadro 

Comunitário tirou algum poder às 
associações e deu algum poder às 
Comunidades Intermunicipais, ou 
seja, tirou dos privados para dar aos 
políticos. É um Quadro que tarda a 
entrar, tem muitas ações que têm sido 
adiadas consecutivamente. Quando se 
desenha um Quadro Comunitário em 
que os territórios de baixa densidade 
têm que ser privilegiados em relação às 
regiões que já quase atingiram o grau de 
desenvolvimento e quando se verifica 
passado algum tempo que o dinheiro 
efetivamente não chega alguma coisa está 
mal. O desenho do Quadro Comunitário 
não se tem adequado aquilo que as 
empresas do interior precisam. 

Considera então que este Quadro 
Comunitário não vai servir para 
atenuar as assimetrias existentes entre o 
interior e o litoral?

Não, se continuar assim não. As nossas 
empresas têm especificidades diferentes 
das empresas do litoral, portanto as 
expetativas estão a ser muito más em 
relação a este Quadro Comunitário. 

Qual é o principal motivo que leva as 
empresas a apostar no interior do país?

Eu acho que há uma grande ligação 
das pessoas à terra e isso é que as leva a 
ficar e investir. Há uma certa paixão por 
esta terra e leva-nos a investir aqui. 

Quais  são  as grandes prioridades 
que tem neste momento para a 
associação?

O meu principal objetivo é aumentar 
sempre a base associativa. Temos que 
dar motivos aos sócios para que se 
identifiquem connosco e é isso que temos 

feito. Temos que continuar a dar-lhes 
razões para que eles se associem, e nos 
deem força para continuarmos. Penso que 
esta é a maior batalha que eu tenho até ao 
fim do mandato, que é o último, porque a 
Nervir tem limitação de mandatos. 

Qual é o balanço que faz até ao 
momento do tempo que esteve na 
direção?

Faço um balanço positivo. Eu tive que 
olhar para a associação em termos de 
posicionamento politico, foi isso que eu 
fiz, foi bem conseguido. Portanto não há 
história sequer em nenhuma associação 
do interior que tenha lugar numa direção 
da CIP e na direção da AIP, ao mesmo 
tempo. Ter conseguido isso dá-me um 
certo orgulho de me terem aceite e terem 
visto que eu seria também uma mais-
valia.

Quer deixar uma mensagem para os 
empresários da região?

Quero deixar principalmente para 
os empresários que nestes últimos 
anos têm acreditado. Os empresários 
acreditam sempre mais. Eles são os 
grandes responsáveis pela manutenção 
do emprego em Portugal. Eu admiro a 
capacidade que eles tiveram em aguentar 
o impacto e continuarem a tentar criar 
riqueza num mercado interno adverso. 

Tivemos muitas dificuldades mas 
continuamos a acreditar e a manter os 
postos de trabalho. “Juntos somos mais 
fortes” é uma frase banal mas é uma frase 
que explica bem o sentimento que as 
associações têm. Eu deixava o desafio de 
se associarem, juntos somos mais fortes 
e se tivermos uma associação forte de 
certeza que os problemas deles em vez 
de serem falados apenas na mesa do café 
poderão ser levados a outro nível.■

Comunitário não se tem adequado aquilo

FOTO: DR
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“Esta medida já vem de 
anteriores mandatos. Porém 
era desconhecida mesmo 
para os serviços oficiais”, ex-
plica Nuno Gonçalves, presi-

dente da Câmara Municipal.
“Foi muito utilizada 

quando existia por par-
te do ministério da saúde o 
serviço médico à periferia, 

que deveria ser novamen-
te repensado e implemen-
tado”, acrescentou o edil.

Os encargos com a habita-
ção dos médicos que vão pres-

tar serviço no centro de saúde 
local ficam por conta do mu-
nicípio, sendo que a medida 
também se estende “à famí-
lia dos clínicos que queiram 
residir permanentemente no 
concelho de Torre de Mon-
corvo”, afirmou o presidente. 

Neste momento já existem 
dois médicos ao abrigo deste 
incentivo, “um deles acompa-
nhado pela respetiva família”, 
informou Nuno Gonçalves.

Desde 2011 que o mu-
nicípio, com cerca de nove 
mil utentes inscritos, se co-
meçou a debater com o pro-
blema da falta de médicos.

“A falta de médicos tem 

condicionado negativamen-
te a realização de um bom 
serviço aos utentes, mui-
to embora os clínicos que 
aqui exercem a sua profis-
são tudo façam para esba-
ter essa situação”, revelou 
o presidente da autarquia.

Segundo Nuno Gonçal-
ves, “são necessários mais 
três clínicos para assegurar 
um bom serviço de saúde, 
não só no Centro de Saúde 
mas também nas extensões 
(Carviçais,Felgar e Lousa)”. 

O Centro de Saúde de 
Torre de Moncorvo tem nes-
te momento quatro clíni-
cos no “quadro” de pessoal.■

Município oferece casa grátis a médicos que 
queiram trabalhar no concelho
Autarquia de Torre de Moncorvo cede habitação gratuita a médicos que pretendam fixar-se no concelho para trabalhar no Centro de 
Saúde. Unidade de Saúde necessita de pelo menos mais três clínicos para “assegurar um bom serviço de saúde”.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Peso da Régua |Mesão Frio

“Douro Solidário” reverte receitas para 
IPO do Porto
Realizou-se a 7 de fevereiro, no Pavilhão Desportivo Municipal do Peso da Régua, a iniciativa Douro Solidário, que teve como 
principal objetivo ajudar o IPO do Porto. A Associação Amigos Abeira Douro foi a organizadora desta iniciativa que juntou 
cerca de 300 pessoas.

Texto: Ana Portela

A Associação Amigos 
Abeira Douro tem desenvol-
vido diversas atividades no 
âmbito cultural-recreativo, 
que têm abraçado vários 
projetos de solidariedade. 
“Douro Solidário” foi o nome 

escolhido para esta iniciati-
va, onde todas as receitas re-
verteram para o IPO do Por-
to. Ao longo de toda a tarde 
foram realizados vários tipos 
de atividades como zumba e 
danças de salão, torneios de 

futsal, workshop de quizom-
ba e ainda a participação de 
diversos grupos de cantores 
que animaram o pavilhão.

O presidente da Associa-
ção Amigos Abeira Douro 
frisou o trabalho desenvol-

vido pela instituição, que 
“tem realizado um trabalho 
de investigação dos melho-
res a nível internacional”, 
explicou, acrescentando 
que “o IPO tem as suas di-
ficuldades, nomeadamente 
no que diz respeito à oferta 
de sangue e transplante de 
medula óssea, por isso pre-
cisa de toda a nossa ajuda”.

Segundo Manuel Mota, o 
IPO do Porto “não nos pode 
deixar indiferentes pelo tra-
balho que tem desenvolvi-
do e porque ajudar os ou-
tros neste caso de luta pela 
vida é ajudarmo-nos a nós”.

O presidente da asso-
ciação alerta que é “sempre 
importante fazer com que 

as pessoas acordem e pen-
sem que estas doenças não 
acontecem só aos outros, 
ninguém pode conceber o 
mundo isoladamente, so-
mos um todo e nesse senti-
do temos obrigação de estar 
ao lado de quem precisa”. 

“O balanço foi muito po-
sitivo, todas as iniciativas 
com este alcance são impor-
tantes para a região e o país, 
independentemente do aspe-
to financeiro, a nível de par-
ticipação no evento, tivemos 
cerca de 300 pessoas que se 
deslocaram de Gaia, Marco 
de Canaveses, Paredes e mui-
tas outras cidades, apenas 
com o propósito de ajudar”, 
concluiu Manuel Mota.■

Rali de Mesão Frio foi apresentado pela primeira 
vez fora do país
No fim-de-semana de 13 e 14 de fevereiro, a 5ª. prova do 9º. troféu Campeonato Intermunicípios Norte foi apresentada no 17.º 
Salón Internacional de Turismo Gastronómico, em Ourense, Espanha. A prova no concelho de Mesão Frio decorrerá nos dias 
27 e 28 de agosto.

Texto: Ana Portela

Alberto Pereira, presiden-
te da Câmara Municipal, es-
teve presente no evento em 
representação do município, 
juntamente com o organiza-
dor do Campeonato Inter-
municípios Norte, a Team 
Baia e com o Clube Automó-
vel da Régua, a apresentar 
a edição deste ano, do Rali 
Município de Mesão Frio. 
Para o autarca mesão-frien-
se, a apresentação do rali em 
Ourense é muito importante, 
porque “há muitos aficiona-
dos por este desporto em Es-

panha e temos tido inclusive 
participantes da Galiza aqui, 
sendo esta uma forma de 
angariar ainda mais partici-
pantes espanhóis”, declarou.

A Team Baia apresentou 
as suas atividades despor-
tivas para esta época, di-
vulgando as sete provas do 
Troféu Intermunicípios no 
Norte de Portugal, não só 
através dos clubes organi-
zadores, mas também dos 
municípios onde as mes-
mas se desenrolam, como 
é o caso de Mesão Frio. 

A prova realiza-se no mu-
nicípio desde 2012 e conta 
com cada vez mais parti-
cipantes, “há quatro anos 
eram 18 participantes, no 
ano passado atingimos o nú-
mero máximo de 44, o que 
mostra um aumento conse-
cutivo”, sublinhou Alberto 
Pereira, acrescentando que 
durante os dias da prova, as 
casas de turismo, hotelaria 
e restauração do municí-
pio ficam “completamente 
cheias” e que, segundo esta-
tísticas efetuadas, “o rali traz 

um retorno de mais de 500% 
em relação ao orçamento 
para o evento, que são cerca 
de sete mil euros”, afirmou.

Para além dos dois dias de 
prova, o presidente da autar-
quia confessou que há mui-
tos participantes do rali que, 
mais tarde, acabam por visitar 
o município e que isso é “es-
sencial para promover o nos-
so concelho, dar a conhecer 
aquilo que de melhor temos, 
a nossa gastronomia, a nossa 
paisagem, o nosso turismo 
e temos a certeza que te-

mos conseguido concretizar 
este objetivo com sucesso”.

“O feedback que temos 
tido tem sido excelente e ve-
mos isso no número de espec-
tadores e participantes que 
tem vindo a aumentar. No 
fim-de-semana do rali pas-
sam cerca de três mil pessoas 
para assistir à prova no con-
celho”, revelou Alberto perei-
ra, salientando que as expec-
tativas este ano “são maiores” 
que as dos últimos anos, “es-
tamos a fazer de tudo para 
isso”, concluiu o autarca.■

FOTO: DR



As intempéries que assolaram a região 
do Douro há duas semanas deixaram 
diversos estragos  na região, nomeadamente 
na agricultura. Depois dos estragos agora é 
tempo de contabilizar os prejuízos e tentar 
voltar à normalidade. 

Em visita ao concelho de Santa Marta 
de Penaguião, Capoulas Santos, ministro 
da agricultura, manifestou vontade de que 
o levantamento “rigoroso” dos estragos 
esteja concluído em um mês para que seja 
possível abrir as candidaturas aos fundos 
comunitários.

De acordo com o membro do governo, 
o financiamento público pode ir até aos 
85% a fundo perdido. “Para este caso 
concreto, vamos abrir um novo processo 
de candidaturas ao qual iremos dar a 
máxima prioridade na aprovação. Temos 
os fundos comunitários necessários e 
temos a contrapartida nacional necessária, 
que estão previstos no orçamento de estado 
que está para aprovação na assembleia da 
república”, afirmou o ministro, referindo 
ainda que a região do Douro foi a “mais 
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Municípios de Santa Marta de 
Penaguião, Peso da Régua e 
Mesão Frio foram os concelhos
do Douro mais afetados pelo 
mau tempo que se fez sentir há 
duas semanas. Embora ainda 
não exista uma contabilização 
final, estima-se que no total os 
estragos ultrapassem os três 
milhões de euros. Ministro da 
agricultura prometeu ajudar 
os agricultores durienses, sen-
do que as ajudas podem chegar 
aos 85% a fundo perdido.

afetada pelas intempéries”.
A maior parte dos estragos provocados 

pela chuva ocorreram em vinhas novas, 
que foram recentemente intervencionadas. 
De acordo com Luís Machado, presidente 
da autarquia de Santa Marta de Penaguião, 
“algumas intervenções não têm sido feitas 
da melhor forma e danificaram as vias 
municipais”, referiu.

Referindo o faco de os projetos serem 
feitos ao nível do Ministério da Agricultura 
e da CCDR-N (Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte), 
Luís Machado considera que os municípios 
devem ser “ouvidos” e devem “ser parte 
interessada até porque o território é nosso 
e quando os prejuízos acontecem quem 
os assume é a autarquia e o agricultor, 
portanto devemos ter uma palavra a dizer 
nestas situações”. 

No entanto, depois das intempéries de 
há duas semanas, o edil acredita “que tudo 
será diferente”. “Penso que os municípios 
vão ser ouvidos aquando das intervenções 
nos territórios”, afirmou.

O ministro da Agricultora respondeu 

que “é necessário corrigir os erros para 
evitar situações futuras”, admitindo 
no entanto que “a principal causa dos 
prejuízos foi a anormal pluviosidade em 
poucas horas”. 

Capoulas Santos considera que “deve 
ser feita uma avaliação rigorosa para que, 
do ponto de vista da prevenção, todas as 
obras que venham a ser efetuadas o sejam, 
de forma a garantir a máxima prevenção 
possível para ocorrências futuras.

Mau tempo afetou principalmente 
os particulares

De acordo com José Manuel Gonçalves, 
vice-presidente do município de Peso da 
Régua, o prejuízo no concelho situa-se na 
ordem de um milhão de euros, sendo que 
cerca de 60% corresponde a privados e 
40% a estragos públicos. 

“A nível público iremos aguardar que 
o governo crie alguma linha de apoio, seja 
para a reconstrução dos muros seja para a 
recuperação de algumas vias municipais e 
a nível privado já há garantias do governo 

e da direção regional da agricultura no 
sentido de abrirem candidaturas para 
que possa ser reposto tudo o que for 
deteriorado pelas intempéries”, afirmou o 
membro da autarquia. 

“Os danos particulares são 
essencialmente derrocadas e muros das 
vinhas que levaram não só os muros mas 
também as plantações”, referiu Alberto 
Pereira, presidente do município de Mesão 
Frio. 

Em termos públicos o grande prejuízo 
“está nas estradas e nos muros que as 
suportam, aí sim tivemos um grande 
prejuízo, segundo os técnicos anda perto 
do meio milhão de euros”, acrescentou o 
autarca. 

Uma vez que se encontra em 
saneamento financeiro e não pode recorrer 
à banca, o município de Mesão Frio 
encontra-se à espera de “uma autorização 
extraordinária para que possa ir à banca 
buscar dinheiro para repor a normalidade 
dos muros e das estradas”. 

Apesar de ainda não estarem totalmente 
contabilizados, Alberto Pereira acredita 

Governo garante apoio aos viticultores

Texto: Salomé Ferreira
          Ana Portela

> A queda dos muros foi um dos grandes problebas na região > Estragos em S.Marta de Penaguião > Donsumil foi a freguesia mais afetada de Mesão Frio
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que os prejuízos nas vinhas ultrapassam 
“para cima do milhão de euros”.

De acordo com Luis Machado, autarca 
de Santa Marta de Penaguião, “os prejuízos 
nos particulares foram um pouco maiores 
do que na Câmara, juntando as duas o 
prejuízo andará próximo de um milhão de 
euros”, explicou.

Grande parte dos agricultores afetados 
tem na agricultura a principal forma de 
subsistência, como é o caso de Perpétua 
Monteiro, de Santa Marta de Penaguião, 
que viu todos os seus campos a ser 
devastados pelo mau tempo.

“Andamos fartos de trabalhar para 
ver tudo ir por água abaixo. Este é o 
nosso rendimento, a agricultura já não 
estava muito boa, já tínhamos alguma 
dificuldade, agora mais dificuldades vamos 
ter. Vivemos disto e se não nos ajudarem 
pior ficamos”, afirmou ao VivaDouro. 

No Peso da Régua a forte precipitação 
que se fez sentir provocou a queda do 
muro de uma casa que acabou por pôr 
em causa o próprio edifício, “intervimos 
através do gabinete de inserção social, 
retirando de lá a família com dois filhos 
e coloca-los numa residencial para que 
estivessem salvaguardadas das possíveis 
consequências que este muro pudesse 
colocar à família”, referiu José Manuel 
Gonçalves. 

Luís Machado defende que as 
candidaturas conjuntas aos fundos 
comunitários são a solução para os 
particulares, “é mais fácil serem aprovadas 
em simultâneo, porque ganham dimensão 
junto de Bruxelas na reposição do tecido 
produtivo”, declarou ao VivaDouro. 

Nos últimos dias as autarquias têm 
procedido à limpeza das vias e dos estragos, 
de forma a trazer de volta a normalidade 
aos concelhos afetados.

A partir de dia 24 de fevereiro os 
viticultores de Santa Marta de Penaguião 
afetados pelas intempéries, podem dirigir-
se à Câmara Municipal, à junta de freguesia 

e às Caves de Santa Marta, para comunicar 
os prejuízos. 

“O ministério da agricultura irá fazer 
a verificação no local desses mesmos 
prejuízos e estamos convencidos que daqui 
a um mês já estará a correr a candidatura 
para os apoios”, afirmou Luís Machado. 

“Nesta altura o que nos preocupa são os 
viticultores e as suas fontes de rendimento, 
penso que na reposição das condições de 
produção os apoios vão ser significativos”, 
acrescentou o autarca.

No município do Peso da Régua 
as juntas de freguesia encontram-se a 
apoiar os agricultores no levantamento 
das diversas situações que aconteceram 
e também a suportá-los na elaboração de 
candidaturas para que os estragos possam 
ser compensados.

Também a autarquia de Mesão Frio 
criou um Gabinete de Apoio ao Agricultor 
para auxiliar os viticultores com várias 
questões. “Apercebi-me depois desta 
catástrofe que as pessoas esperam respostas 

de nós e portanto para melhorar essas 
respostas e não só, é decisão da Câmara 
pôr em movimento este gabinete de forma 

a dar resposta aos problemas”, referiu o 
presidente.■

afetados pelo mau tempo no Douro

> Ministro da Agricultura visitou os estragos do mau tempo em S. Marta de Penaguião
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O Entrudo é a época mágica 
na pequena aldeia de Laza-
rim, em Lamego. As tradicio-
nais máscaras esculpidas em 
madeira de amieiro, que no 
dia de entrudo andam à sol-
ta pelas ruelas da vila são o 
principal foco de atenção para 
os visitantes. Entre 6 a 9 de 
fevereiro, diabos, demónios, 
caretos e senhorinhas anima-
ram as ruas da freguesia, cujo 
carnaval integra o roteiro da 
cultura tradicional da região 
do Douro.

foi sem dúvida, um sentimento muito 
especial”.

“A partir daí comecei a ter gosto na 
arte e comecei a fabricar todos os anos 
cerca de três máscaras para mim e para 
os amigos que me pediam”, afirmou o 
lamecense, contando que atualmente 
faz cerca de 13 máscaras de carnaval 
por ano.

De acordo com Adérito Vaz, 
presidente da junta de freguesia de 
Lazarim, este ano passaram cerca de 
dez mil pessoas, nos quatro dias em 
que se realizou o certame, que autarca 

afirmou ser, “muito importante porque 
traz muita gente, quer a nível nacional, 
europeu e também de toda a parte do 
mundo”, salientando que é o evento da 
freguesia que mais visitantes traz.

“Os espanhóis são aqueles que nos 
visitam mais”, revelou Adérito Vaz, 
frisando que atualmente são visitados 
em maior número por espanhóis do 
que portugueses, “é algo que mexe com 
eles, vivem mais o carnaval que nós e 
como o nosso também é muito forte 
e típico, eles vêm sempre em grande 
massa”, declarou. Fora da Península 

Ibérica, os ingleses são aqueles que 
mais têm visitado a vila neste mês.

Todo o processo de realização 
da máscara de Lazarim é manual, a 
base é a madeira de amieiro, “muito 
versátil e fácil de lidar”, sublinhou 
Adão Almeida, frisando que durante 
todo o fabrico, “as minhas mãos e o 
meu pensamento é que me guiam para 
aquilo que vou fazer”. As principais 
ferramentas de trabalho para o artesão 
são o enxó, formões e as goivas, mas 
confessa que a “arma final é sempre a 
faca”, pois é com ela que faz os cabelos, 

Máscaras são as rainhas no Entrudo

Caretos e senhorinhas são as 
personagens principais no entrudo 
lazarinense. Ao longo destes dias, 
as figuras de diabos chifrudos ou 
demónios assustadores confundem-
se no meio da população que visita o 
certame. Um espetáculo improvisado, 
onde as máscaras são as rainhas 
do carnaval, uma arte despida de 
preconceitos e simples, como quem as 
esculpiu, deixando no ar carnavalesco 
da vila os sonhos e pesadelos de quem 
por ali passa. 

Adão Almeida, 53 anos, é o artesão 
mais velho em Lazarim. Em conversa 
ao VivaDouro, o artesão relembrou 
como surgiu a paixão pelas máscaras 
tão típicas da vila. “Interessei-me por 
esta atividade em miúdo. Um dia, 
um colega meu levou uma máscara 
muito antiga, que um tio lhe tinha 
emprestado e eu gostei tanto que lhe 
disse que iria fazer uma igual”, contou, 
acrescentando que nesse mesmo dia 
chegou a casa e com as ferramentas 
do pai e uma faca de cozinha da mãe 
“nasceu a minha primeira máscara, 

Texto e fotos:  Ana Portela

> Adão Almeida, artesão de Lazarim > Máscaras usadas no Entrudo da Vila > Caretos Lazarinenses expostos no CIMI



19VIVADOURO  FEVEREIRO 2016

Reportagem VivaDouroReportagem VivaDouro

acerta os olhos e os lábios e afina todos 
os pormenores finais.

A máscara mais simples feita pelas 
mãos de Adão Almeida demora entre 
a 3 a 5 dias até estar completamente 
pronta, já uma peça mais trabalhada 
pode demorar cerca de 13 dias. Em 
relação ao valor do seu trabalho, o 
lamecense afirma que “o preço de 
uma máscara depende do trabalho e 
do tempo que lhe dedico, uma peça 
simples custa cerca de 200 euros e a 
mais cara que vendi tem o valor de 620 
euros”, revelou.

Para o artesão, o entrudo da vila é o 
ponto mais alto do ano, “se Lazarim não 
tivesse o nosso entrudo, ninguém teria 
interesse em nos visitar”, confessou, 
defendendo que o carnaval da freguesia 
é “muito bom, como não vejo igual. É o 
nosso carnaval, é da minha terra e por 
isso tem tudo”.

Este ano o Entrudo de Lazarim 
foi orçamentado em cerca de treze 
mil euros, “um pouco mais baixo do 
que em anos anteriores, porque não 
há dinheiro e tivemos que abdicar de 
certas coisas”, afirmou Adérito Vaz. A 

cobertura do polidesportivo caso viesse 
a chover e um lanche que costumavam 
realizar para todas as pessoas, foram 
dois dos principais cortes na festa de 
carnaval.

Nas palavras do presidente da junta 
de freguesia, o balanço dos quatro 
dias de entrudo foi “muito positivo, a 
chuva estragou um pouco o dia mais 
alto do carnaval, tivemos que alterar 
o percurso que tínhamos, mas mesmo 
assim as pessoas continuaram sempre 
até ao fim”, frisou.

Quem passa por Lazarim nesta 
altura do ano, garante que é um dos mais 
genuínos carnavais do país, máscaras 
carrancudas de madeira, esculpidas 
por artesãos da vila, são nesta época 
festiva utilizadas por jovens de ambos 
os sexos, os denominados caretos e as 
senhorinhas.

“O entrudo não é só para Lazarim 
porque, por exemplo, a rede hoteleira 
do concelho ganha muito com a 
nossa iniciativa. As pessoas vêm 
e nota-se que recebemos muitas 
chamadas a pedir-nos indicações para 
restaurantes e para pernoitar, nota-se 
uma afluência muito maior”, confessou 
Adérito Vaz, revelando que os hotéis 
da cidade admitem que há uma maior 
procura nesses dias. O autarca frisou 
que “o importante é estarmos todos 
articulados para que isto seja um bom 
investimento, tanto para o Douro Sul 
como para toda a região”.

Em relação ao futuro, Adão Almeida 
acredita que os diabos, os caretos e as 
senhorinhas continuarão a invadir a 
vila de Lazarim nos dias do certame, 
“há muitos jovens que já se interessam 
pelas nossas máscaras”, sublinhando 
que já existem pelo menos cinco jovens 
na vila que mostram interesse e talento 
para a arte.

“Não há ninguém que não viva 
o Carnaval em Lazarim, é muito 
profundo. É das festas mais importantes 
que temos no concelho, é único”, 
concluiu o Adérito Vaz, elogiando 
“o empenho, a dinâmica e o carinho 
dos habitantes da vila pois, sem eles, 
não havia carnaval, nem sequer fazia 
sentido”.

Inauguração do Centro    
Interpretativo das Máscaras 
Ibéricas

Foi inaugurado no fim do mês de 
janeiro o Centro Interpretativo das 
Máscaras Ibéricas (CIMI), em Lazarim. 
A nova infraestrutura é o primeiro 
espaço ligado ao ritual da máscara a 
surgir na Península Ibérica, gerando 
novas dinâmicas culturais e educativas. 

De acordo com Adérito Vaz, o espaço 
orçamentado em cerca de um milhão e 
duzentos mil euros, financiado em 85 
% pelo ON.2-O Novo Norte, permitirá 
ao jovens e artesãos realizar as suas 
máscaras numa zona própria para eles, 
onde podem trabalhar a arte, sendo 
ao mesmo tempo um espaço muito 
“atrativo e acolhedor”. Para Adão 
Almeida, o CIMI é um ponto forte 
a favor dos artesãos, principalmente 
para venda, “podemos expor aqui e é 
mais fácil os visitantes chegarem até 
nós”, explicou.

“A criação do CIMI é muito 
importante, pois pensámos que isto é 
uma forma de trazer mais pessoas à vila 
e acreditamos que possa até incentivar 
os mais jovens a ficar aqui”, sublinhou 
o presidente da junta de freguesia, 
revelando que irão tentar criar cerca de 
quatro postos de trabalho no CIMI, “o 
que não será fácil mas estamos a fazer 
tudo que podemos para dinamizar 
cada vez mais a freguesia”. 

O autarca de Lazarim contou ao 
VivaDouro que, juntamente com a 
Aldeia da Anta, estão a pensar fazer 
uma rota turística, para que o CIMI 
seja um ponto de passagem obrigatório. 

“Estamos a tentar que a Câmara 
Municipal nos ajude a compor o 
caminho, acho que isso nos ia ajudar 
imenso, porque a Anta é um local 
muito procurado”, concluiu o autarca.

O novo Centro Interpretativo da 
Máscara Ibérica terá uma área de 
exposição dedicada ao Entrudo de 
Lazarim, um espaço para acolher 
exposições e salas que vão apresentar os 
rituais da máscara ibérica. Irá também 
ser apresentado o programa cultural 
para o primeiro semestre do ano, do 
qual vão fazer parte jornadas culturais, 
oficinas da máscara, debates e outras 
dinâmicas culturais e educativas.■

mais típico do DouroMáscaras são as rainhas no Entrudo

> Uma das máscaras utilizadas no dia do Entrudo > Fato utilizado no certame principal da aldeia > Alguns exemplos das máscaras de Lazarim, expostas no CIMI
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Foi como professora de 
francês que Sílvia Fonseca par-
ticipou na preparação da inicia-
tiva “Buffet de Época”. Segundo 
a docente, o diretor da Escola 
de Hotelaria de Lamego, Paulo 
Vaz, lançou o desafio de criarem 
novos eventos e novas formas 
de avaliar os alunos. Foi nessa 
perspetiva que a professora su-
geriu fazer um menu de época, 
“pensámos um pouco na época 
a escolher, pois tinha que se 
adaptar aos produtos com que 
os alunos costumam trabalhar e 
que se adaptasse também a uma 
época especificamente fran-
cesa”, revelou Sílvia Fonseca.

“Quando lhes comunica-
mos sobre esta atividade, a 
primeira reação dos alunos foi 
de receio, porque a avaliação 
foi realizada a mais que uma 
disciplina (francês, técnicas de 
organização de eventos e cozi-
nha), mas com a nossa ajuda 
conseguiram perceber e con-
cretizar todos os objetivos da 
atividade”, revelou a docente.

Paulo Vaz salientou a im-

portância deste tipo de ativi-
dades pois “permite aos alu-
nos vivenciar um conjunto 
de atividades e momentos de 
formação completamente dife-
rentes dos tradicionais”, acres-
centando que “esta variabili-
dade e diferenciação ajuda-os 
a abrir os horizontes e dá-lhes 
um conjunto de experiências 
alargadas para crescerem en-
quanto profissionais e pessoas”.

“Escolhemos a época de 
Luís XIV, época da caça, uma 
outra época em que tudo era 
diferente e pensámos no menu 
e nos tipos de decoração que 
podíamos fazer”, contou Sílvia 
Fonseca. Na preparação dos 
alunos para esta iniciativa, a 
professora lecionou a história 
da cozinha e a evolução da ali-
mentação desde a pré-história, 
“para eles terem noção que 
tudo tem um encadeamento até 
chegar aquela época específica, 
a forma como as refeições eram 
servidas, como eram apresenta-
das às pessoas, a disposição das 
salas e as decorações, tudo isto 

é importante”, referiu, acres-
centando que “a matéria e as 
aulas que lhes dava teoricamen-
te eles tentavam, posteriormen-
te, passar para a parte prática”.

Todo este processo “dá-
-lhes a experiência e o traque-
jo de trabalhar com produtos 
diferentes, conceitos e visões 
diferentes daquelas a que es-
tão habituados e isso obriga-
-os a intervir diretamente no 
seu processo de formação”, 
reforçou o diretor da escola.

A criação dos menus foi ba-
seado exclusivamente na época 
do rei do sol, com a represen-
tatividade da caça, as peças de 
carne e de peixe servidas in-
teiras, a decoração virada para 
o dourado, para o sol, “exage-
rada tal como na época, sendo 
que na altura não havia buffet, 
era um banquete, fizemos um 
buffet por momentos, primei-
ro as entradas, depois o peixe, 
a carne e por fim a sobreme-
sa”, explicou Sílvia Fonseca.

Para a professora o balanço 
da atividade “foi extraordiná-
rio, tão positivo que estamos 
a pensar criar outro evento, 
mas ainda estamos a pensar 
no que queremos fazer, que-
remos algo original para que 
trabalhem e fiquem interes-
sados”, revelou, salientando 
que “os envolvidos na iniciati-
va evoluem muito mais como 
alunos, pessoas e cozinheiros”. 

“Este projeto foi importan-
te para desafiá-los, prepará-los 
para tudo, pois os alunos têm 
que desafiar-se a si mesmos, 
pensar em coisas novas, adap-
tar o que aprendem aqui” con-
tou Sílvia Fonseca, frisando que 

“é preciso que ganhem conhe-
cimentos para posteriormen-
te os conseguirem aplicar em 
novos desafios, sem receios”.

“Aprendem a viver com a 
diferença, a trabalhar de for-
ma diferenciada, terem um 
papel ativo e interventivo na 
resolução dos seus eventuais 
problemas, o que é muito im-
portante porque contraria 
um bocadinho a atitude nor-
mal destas gerações, mais no-
vas”, sublinhou Paulo Vaz.

Um dos próximos proje-
tos para os alunos é a tradu-
ção de menus de restaurantes 
da zona para francês, espa-
nhol e inglês, “mas queremos 
sempre projetos novos e di-
versos”, confessou a docente.

O “Buffet de Época” este-
ve aberto ao público e cerca 
de 20 pessoas foram almoçar 
à Escola de Hotelaria de La-
mego, o que “para nós é uma 
vitória”, sublinhou Sílvia Fon-
seca. “Considero que a origi-
nalidade e termos os alunos 
totalmente empenhados nesta 
e em todas as atividades, dis-
tingue-nos dos outros”, con-
cluiu a professora de francês.■

“Buffet de Época” mostrou ser uma iniciativa 
“extraordinária”
“Buffet de Época” foi uma iniciativa da Escola de Hotelaria de Lamego e dos alunos do curso de Gestão e Produção de Cozinha que 
prepararam a atividade ao longo de um semestre. A refeição foi aberta ao público e na sua preparação estiveram envolvidos cerca de 
43 alunos.

Texto: Ana Portela

FOTO: DR

FOTO: DR
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“Sou um indivíduo inquie-
to e multifacetado”, é assim que 
Fausto Marsol se caracteriza. 

O autor com formação em 
psicologia clínica contou ao 
VivaDouro que trabalhou, 
maioritariamente, em empre-
sas, tendo também sido con-
sultor, mas afirma que a escrita 
e a fotografia estiveram sempre 
presentes na sua vida.

“Desde pequeno que sem-
pre li muito e me interessei 
pela cultura e, quando fui para 
Lisboa, com 20 anos, tinha uma 
enorme vontade de ser tudo”, 
revelou Fausto Marsol, relem-
brando que a escrita começou 
ainda nos bancos da escola em 
Lamego, com uma redação que 
escreveu e que, naquela altura, 
“foi muito elogiada”. 

O gosto pela escrita e foto-
grafia sempre estiveram liga-
dos, contudo o autor confessou 
que a fotografia só há pouco 
tempo começou a “ganhar for-
ça” na sua vida, contando que 
um contributo essencial para 
isso foi o “desenvolvimento 
que a arte fotográfica tem tido 

através do digital”.
No ano de 2014, Fausto 

Marsol esteve internado por 
questões de saúde e, “preso” a 
uma cama de hospital, o com-
putador foi o seu companheiro. 
“O projeto Mutações (1) nas-
ceu no hospital de Santa Maria, 
no piso oito de pneumonolo-
gia”, contou o escritor, acres-
centando que o ponto essencial 
do seu trabalho foi “escolher 
uma fotografia e começar a 
transformá-la”. Fausto Marsol 
começou a brincar, a alterar 
algumas coisas às quais as pes-
soas reagiram “muito bem”.

A fase seguinte do projeto 
de foto-arte digital foi “como 
passar as fotografias do com-
putador para um espaço que 
pudesse ser visitado e, com a 
ajuda de uma empresa, chega-
mos à conclusão que a impres-
são em tela resultaria muito 
bem”, declarou o autor. 

Mutações (1) assume-se en-
tão como “um projeto essen-
cialmente estético e como uma 
ilustração da possibilidade de 
alterar realidades, transmutan-

do-as numa outra coisa-objeto, 
que assim ganha uma beleza 
que antes lhe era alheia, através 
da modificação da forma e das 
cores”, afirmou.

“Decidi chamar ao projeto 
Mutações (1), porque aqui-
lo que eu estava a provocar 
na imagem eram mudanças, 
transformá-las em outra coisa”, 
afirmou Fausto Marsol, salien-
tando que nessa altura, ainda 

“não tinha noção que essa 
mutação também se devia a 
uma mudança interna minha, 
era uma mudança de cenário 
para mim”. 

O autor, que atualmente 
vive em Lisboa, acredita que 
“há uma necessidade a certa 
altura, em que nos renovamos 
ou definhamos, pois tal como 
a natureza, todos precisamos 
de uma renovação”.

Para Fausto Marsol este 
projeto é “uma inovação no 
campo da arte e, por vezes, a 
reação das pessoas é que a mi-
nha peça é uma pintura, não 
acreditam à primeira vista 

que se trata de uma fotografia”, 
contou o portuense frisando 
que, “para mim é uma inova-
ção, uma revolução porque é 
uma outra faceta e eu desco-
nhecia que tinha esta capaci-
dade”.

A escolha de Lamego para 
expor o projeto foi um ato 
“emocional”, “o primeiro mo-
mento foi de alegria, reencon-
tro mas, neste momento, tenho 

uma certa tristeza pois não 
correspondeu às minhas ex-
pectativas, seja na frequência 
que tem tido, como do ponto 
de vista comercial”, contou o 
autor ao VivaDouro, salientan-
do que “ não há muito feedba-
ck, mas o que há é muito bom e 
isso já é bastante positivo”.

Fausto Marsol revela ainda 
que a Associação dos Antigos 
Alunos do Liceu foi “funda-
mental para a minha própria 
decisão de fazer a exposição 
em Lamego, e para que a expo-
sição se concretizasse”.

Se pudesse escolher apenas 
uma palavra para descrever o 
projeto Mutações (1), o autor 
escolheria “emoções”, pois na 
sua opinião, “são muito básicas 
em termos de desenvolvimento 
e no fundo são as nossas for-
mas de expressão”. “O próprio 
início do trabalho é um ato 
emocional porque perante a 
adversidade, trata-se de dar a 
volta e começar a transformar 
as peças em algo bonito”, con-
cluiu Fausto Marsol.■

Exposição de foto-arte digital no Museu 
Diocesano de Lamego
Apesar da nacionalidade espanhola, Fausto Marsol nasceu no Porto. Dos 7 aos 20 anos o autor viveu em Lamego, confessando 
que foi na cidade que se tornou “pessoa”. A exposição “Mutações (1) ” está presente no Museu Diocesano, até ao dia 4 de março, 
onde estão expostas 32 das 50 obras de foto-arte digital realizadas por Fausto Marsol.

Texto e Fotos: Ana Portela



Num dia que se mostrou 
chuvoso, cerca de vinte par-
ticipantes realizaram o per-
curso da Rota do Entrudo. A 
subida em direção à localida-
de de Parafita, com os trilhos 

transformados em autênticas 
linhas de água, foi um dos pri-
meiros desafios para os cami-
nheiros que percorriam a rota. 

A visita ao Centro Interpreta-
tivo de Máscaras Ibéricas CIMI) 

no final da atividade foi um dos 
pontos altos desta Rota do En-
trudo 2016, onde se realizou 
uma visita guiada aos presentes.

Este evento foi uma organi-
zação da secção de pedestria-

nismo do Ténis Clube de Lame-
go,  conjuntamente com outras 
entidades, que ao longo de dez 
anos têm realizado cerca de dez 
caminhadas anuais. Rui Ramos, 
vice-presidente do Ténis Clu-
be de Lamego (TCL) e respon-
sável por esta secção, afirmou 
ao VivaDouro que “a iniciativa 
leva mais longe as potenciali-
dades da cidade e da região”, 
acrescentando que “em todos as 
caminhadas que organizamos 
recebemos caminheiros oriun-
dos de vários pontos de país, foi 
notória a satisfação de todos os 
participantes quer no percurso 
da rota como na sua realização”.

Na Rota do Entrudo, esti-
veram presentes participantes 
do Porto, Rio Tinto, São João 
da Madeira, Amarante e Mi-

randela, o que é essencial na 
opinião de Rui Ramos pois 
“ajudam a promover a ativi-
dade física e o comércio local”. 

O vice-presidente do TCL 
acredita também que os locais 
por onde passou a rota são de 
extrema relevância para “os 
amantes do pedestrianismo, 
pois quanto mais típico ou ge-
nuíno for o local, aldeia ou vila, 
rio ou ribeira, montanha ou 
vale, mais valor tem o trajeto”.

O balanço desta atividade 
foi “muito positivo”, confessou 
Rui Ramos, salientando o CIMI 
como um argumento de peso 
nesta Rota do Entrudo. Está já 
agendada para o dia 6 de mar-
ço uma outra caminhada, “Tri-
lhos de Ferreiros”, uma organi-
zação da Amigos de Ferreiros.■
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Rota do Entrudo junta participantes por trilhos e caminhos do 
município
Realizou-se no inicio do mês a Rota do Entrudo de Lazarim. Desde 2007 que esta iniciativa se realiza no concelho. Este ano o percurso 
começou e terminou em Lazarim e teve passagem por Parafita e Mazes.

Texto: Ana Portela

A iniciativa Oficina das Ar-
tes, surgiu através da atriz Síl-
via Pinto Ferreira, também 
criadora no âmbito das artes 

performativas, vocacionada 
para projetos artísticos multi-
disciplinares e comunitários. 

“Esperamos com mais este 

projeto humanizar o Museu, 
contando a sua história através 
dos objetos, proporcionando 
novas experiências e fomen-

tando a empatia com os públi-
cos”, revelou fonte do Museu de 
Lamego, acrescentando que o 
objetivo é “também conseguir 
novos olhares sobre as peças, 
os olhares de crianças e jovens”. 

O último dia da iniciativa 
será diferente, pois estarão aber-
tas ao público e os participantes 
serão desafiados a expor os re-
sultados do trabalho desenvol-
vido através de uma apresen-
tação da peça que exploraram. 

Na perspetiva do Museu de 
Lamego, “as oficinas de teatro 
assumem-se como um veículo 
para a construção de uma expe-
riência de descoberta e explora-
ção da coleção do Museu”, tendo 

como base de todas as sessões, 
direcionadas para faixas etárias 
específicas, duas gravuras da 
coleção e, a partir daí, todo o 
programa artístico-pedagógico 
explorará a criatividade e a ex-
pressão corporal e vocal dos 
participantes, “que terão opor-
tunidade de experimentar outros 
modos de conhecer e mostrar 
uma peça e de construir novas 
histórias a partir da história”.

As expectativas em relação ao 
projeto, são de que “todos saiam 
enriquecidos com esta nova expe-
riência e de que regressem, numa 
iniciativa que abre mais uma vez 
as portas a toda a região”, con-
clui fonte do Museu de Lamego.■

FOTO: DR

Oficina das Artes chega ao Museu nas férias da Páscoa
De 21 a 26 de março, realizar-se-á no Museu de Lamego a Oficina das Artes, para jovens entre os 6 e os 17 anos. A iniciativa conta com 
o apoio do Museu, do Teatro Ribeiro Conceição e da Liga dos Amigos do Museu de Lamego.

Texto: Ana Portela



Taberna “Fornos do Rei” pretende dar seguimento à aposta no 
turismo medieval
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Os interessados em ex-
plorar a taberna, proprie-
dade do município, podem 

apresentar a proposta e 
candidatura até ao dia 18 
de março, na Divisão Ad-

ministrativa e Financeira 
da Câmara Municipal de Pe-
nedono. Situada em pleno 

Centro Histórico da vila,  a 
taberna foi recentemente re-
qualif icada pela autarquia, 
dando assim seguimento à 
aposta no turismo medieval. 

Com a utilização da mar-
ca “Reino Imaginário”, Pene-
dono tem apostado na cria-
ção de atrações turísticas e 
na aquisição de competên-
cias ao nível das recriações 
históricas, com o objetivo de 
atrair turistas que pretendam 
experimentar vivências que 
fazem parte do imaginário.

Nesse contexto surge 
também o Hotel Medieval, 
um investimento de um mi-
lhão e trezentos mil euros, 
que deverá abrir portas em 
breve. O presidente consi-
dera que este é um “inves-

timento necessário”, que 
apesar de não resolver os 
problemas no que diz res-
peito a estadia para quem 
vem de fora do concelho, 
ajuda a atenuar a situação. 
No total,  a estalagem vai 
ter 11 quartos e duas suites.

De acordo com o Cader-
no de Encargos que pode 
ser consultado no site da 
autarquia, quem pretender 
explorar a Taberna deverá 
prestar,  “um serviço de qua-
lidade diferenciada na área 
da restauração, com espe-
cial incidência na gastrono-
mia tradicional à base dos 
produtos regionais locais”. 

O contrato tem a duração 
de cinco anos, prorrogado 
por igual período de tempo.■

Encontra-se a decorrer o procedimento para a cessão de exploração da Taberna “Fornos do Rei”, localizada no Centro Histórico, em 
Penedono. As candidaturas deverão ser entregues até 18 de março.

Texto e Foto: Salomé Ferreira
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A parceria que tem em co-
mum o Marão nasceu pelas 
mãos do município de Santa 
Marta de Penaguião, atual lí-
der do projeto. “Entendemos 
que juntos temos mais pro-
babilidades de ter sucesso. O 
Marão é uma serra fantástica 
mas que só faz sentido se for 
desenvolvida na sua globali-
dade”, defende Luís Macha-
do, presidente da autarquia.

De acordo com o autarca, o 
principal objetivo deste proto-
colo é tornar a Serra do Marão 
um destino turístico “marcante 
para Portugal, com uma oferta 
ao nível do turismo de natureza 
diferente de tudo o que existe 
no país”, afirmou ao VivaDouro.

“Precisamos de um turismo 
mais moderno, ligado à natu-
reza, com sustentabilidade e 
que seja inovador”, referiu José 
Maria Magalhães, vereador 
da Câmara Municipal de Vila 
Real. Também José Manuel 
Gonçalves, vice-presidente da 
autarquia do Peso da Régua 
afirmou que é necessário “in-
crementar um turismo mais 
ativo, através da realização de 
caminhadas, trilhos que pos-

sibilitem a prática de despor-
to como, por exemplo, o BTT, 
e, essencialmente, também 
desportos de aventura, dado 
o enorme potencial da serra”.

O autarca reguense acredita 
que o essencial é “potencializar 
os nossos recursos, formando-
-se um polo de desenvolvimen-
to económico e de emprego 
porque, hoje em dia, os territó-
rios de baixa densidade têm que 
olhar para estas oportunidades 
onde se possa criar emprego e 
fixar a população”, declarou. 
A castanha, o mel, a resina e a 
pastorícia são alguns dos pro-
dutos endógenos existentes na 
Serra do Marão. Segundo Luís 
Machado, “estes rendimentos 
não estão a ser explorados e 
a futura certificação dos pro-
dutos criará uma mais-valia 
para a região”, revelou, salien-
tando que “a serra tem mais 
potencial se toda ela for ex-
plorada de uma forma ordena-
da e como um projeto global”.

Alberto Pereira, presidente 
do município de Mesão Frio, 
contou que nos últimos anos 
têm existido alguns projetos e 
atividades multimunicipais que 

vão de encontro ao Marão. Para 
o edil, a reflorestação e o apro-
veitamento turístico são o ca-
minho a seguir para que a serra 
possa ter uma maior visibilida-
de, “um dos nossos objetivos 
é que cada um dos concelhos 
envolvidos tenha uma empre-
sa que se dedique, juntamen-
te com as casas de turismo da 
região, a fazer visitas guiadas 
ao Marão”, afirmou, acrescen-
tando a importância da criação 
de novas empresas na região.

O projeto para a Serra do 
Marão, que será candidato a 
fundos comunitários, permite 

que haja “uma coesão territo-
rial virada para a promoção da 
região e tentando colmatar um 
dos seus principais problemas 
que é o número de habitan-
tes”, explicou José Maria Ma-
galhães, vereador de Vila Real. 

O segundo domingo de ju-
lho, dia da Senhora da Serra do 
Marão, será instituído como o 
“Dia do Marão”, o que na pers-
petiva de Alberto Pereira trará 
uma “visibilidade nacional e 
quem sabe internacional, pois 
muitas pessoas vêm visitar a 
serra nesse dia e fazer o seu 
culto religioso”. Para Luís Ma-
chado, impulsionador do pro-
jeto, “é um dia marcante, que 
nos permite promover a serra. 
É um dia que faz a diferença 
para quem gosta do Marão”.

José Manuel Gonçalves acre-
dita que “este dia terá menos ou 
mais importância dependendo 
da forma como vamos poten-
ciar o Marão nos restantes dias 
do ano”. O vice-presidente do 
município do Peso da Régua 
acrescentou que “os municí-
pios têm que dar o arranque 
para que a zona se potencia-
lize, mas a partir daí também 

temos que reservar espaço para 
a iniciativa privada”, frisando 
o interesse e a oportunidade 
de negócio da Serra do Marão.

“Hoje em dia nenhum mu-
nicípio pode olhar para o seu 
território como um territó-
rio isolado, isso já não exis-
te, temos que olhar para os 
territórios próximos a nós e 
potenciarmos aquilo que so-
zinhos não conseguimos”, 
afirmou o autarca, salientan-
do a importância da parce-
ria entre os seis municípios.

Alberto Pereira revelou ter 
“expectativas altas” em rela-
ção ao projeto e mostrou-se 
“otimista” com os benefícios 
que a assinatura deste pro-
tocolo trará para a Serra do 
Marão e para todos os mu-
nicípios envolvidos. “Vamos 
tentar devolver ao Marão a 
importância que ele tem”, fri-
sou o autarca de Mesão Frio.

“Sozinhos não teríamos 
capacidade de ter um proje-
to com esta oferta e nem com 
tanta diversidade”, sublinhou 
Luís Machado, concluindo 
que “a vitória só é possível se 
lutarmos todos pelo mesmo”.■

Municípios unem-se para potencializar a
Serra do Marão
Seis municípios e um objetivo em comum, a Serra do Marão. Amarante, Baião, Mesão Frio, Peso da Régua, Vila Real e Santa 
Marta de Penaguião, assinaram, em janeiro, o Protocolo de Intenções do Marão, que visa criar uma marca à volta da serra e, 
consequentemente, o desenvolvimento da economia local. O VivaDouro esteve à conversa com os municípios da região que é 
Património Mundial da Unesco.

Texto: Ana Portela
          Salomé Ferreira

FOTO: DR

FOTO: DR
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Sernancelhe

Associando a vertente gas-
tronómica à etnografia, o 3.º 
Festival de Sopas e Encontro de 
Ranchos de Sernancelhe juntou 
mais de uma dezena de associa-
ções concelhias que apresenta-
ram diferentes tipos de sopas, 
iguaria que tem levado à vila 
cada vez mais pessoas ao longo 
das três edições da iniciativa. 

“O objetivo deste certa-
me é a valorização dos nossos 
produtos endógenos, é uma 
forma de reviver as tradições”, 
explica Carlos Silva, presi-
dente da Câmara Municipal, 
ao fazer um “balanço mui-
to positivo” desta 3.ª edição. 

A autarquia pretende as-
sim “reafirmar as potenciali-

dades gastronómicas do con-
celho, assentes ainda em forte 
tradição popular, que urge ser 
preservada e divulgada”. 

Aliado ao Festival de So-
pas, realizou-se também o 
Encontro de Ranchos, com a 
atuação de vários grupos do 
Norte e Centro de Portugal ao 
longo dos três dias do evento.

“O encontro de ranchos re-
presenta a nossa etnografia, as 
nossas raízes, que são funda-
mentais para continuarmos a 
afirmar Sernancelhe como um 
território interessante no patri-
mónio nacional”, afirmou o edil.

Desde a Sopa de Gravanços 
com Bacalhau, a Sopa de Java-
li, o Caldo de Castanha, a Sopa 

Negra, a Sopa Silvestre, até 
à tradicional Sopa à Lavra-
dor, vários foram os tipos de 
sopa que os visitantes tive-
ram oportunidade de provar. 

No total, quem visitou o 
Expo Salão de Sernancelhe 
teve oportunidade de provar 
14 formas diferentes de con-
fecionar aquela que é uma 
das mais antigas iguarias 
gastronómicas do mundo. 

Como já é habitual, na 
Terra da Castanha não po-
dia faltar uma sopa a di-
vulgar o produto endógeno 

do concelho. Por essa razão, 
a Esproser, Escola Profissio-
nal de Sernancelhe, confecio-
nou o Caldo de Castanha para 
dar a provar no certame. 

“A Escola Profissional tem 
sempre parceria com a Câma-
ra Municipal nestes eventos e 
é sempre uma mais-valia para 
os alunos participar nestas 
atividades”, afirma Fernanda 
Costa, professora da Esproser.

“O Caldo de Castanha é 
uma Sopa à Lavrador mas 
com bastante castanha, que 
é o produto ex-líbris aqui 
do concelho”, acrescentou. 

“As pessoas procuram muito 
este caldo, fazemos uma média 
de 120 litros de sopa nestes três 

dias”, explicou Fernanda Costa. 
Tendo como iguaria base o 

cogumelo, a Sopa Silvestre foi 
o caldo apresentado pelo Gru-
po Folclórico de Sernancelhe. 

“O souto está associado à 
produção do cogumelo e como 
já algumas associações tra-
balham a Sopa de Castanha, 
nós optámos por colocar ou-
tro produto que os soutos nos 
dão que é o cogumelo”, afirma 
Armando Mateus, vereador da 
Câmara Municipal e presiden-
te do Grupo Folclórico, ao ex-
plicar a confeção desta sopa. 

Com um nome característi-
co, a Sopa de Gravanços e Ba-
calhau foi outra das curiosida-
des dadas a provar no festival. “ 
Gravanços quer dizer grão-de-
-bico, é um nome que era uti-

lizado nas aldeias antigas, são 
nomes típicos da ruralidade 
e de quem vive a agricultura”, 
afirma Adélia Sobral da Asso-
ciação Cinco Reis de Gente.

“Também escolhemos 
este nome porque está imor-
talizado no livro de Aqui-
lino Ribeiro”, explicou. 

“Temos muitas pessoas a 
provar a sopa e a querer re-
petir, o nome gravanços agu-
ça a curiosidade das pessoas”, 
acrescentou Adélia Sobral. 

Com este evento a autar-
quia pretende ainda “inventa-
riar as receitas tradicionais”, 
para que “dentro de alguns 
anos o concelho disponha de 
perto de uma centena de sopas 
que explicam o seu passado”.■

Sernancelhe recebeu o 3.º Festival de Sopas e 
Encontro de Ranchos
Com o objetivo de promover a gastronomia local e em especial a sopa, a autarquia de Sernancelhe promoveu o 3.º Festival de 
Sopas e Encontro de Ranchos do concelho. Ao longo dos três dias do certame foram servidos mais de 2500 litros desta iguaria 
gastronómica.

Texto: Salomé Ferreira

FOTO: DR
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> Armando Mateus, vereador da Câmara Municipal > Alunos da Esproser, Escola Profissional de Sernancelhe > Encontro de Ranchos levou à vila dezenas de grupos
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“Trata-se de mais um pas-
so dado pela autarquia com 
vista à simplificação e moder-
nização administrativa, que 
pretende reforçar a cultura 
de serviço público orienta-
da para os cidadãos”, revelou 
a autarquia em comunicado.

O encaminhamento dos 
munícipes, no ‘hall’ de entra-

da dos Paços do Concelho, é 
feito por cidadãos com defi-
ciência, resultado da parceria 
que o presidente da autarquia 
quis estabelecer com a “Ar-
tenave”, uma das instituições 
do concelho que contribui 
para a promoção social das 
crianças, jovens e adultos. 

O horário contínuo, nos 

serviços que fazem atendi-
mento direto ao público, pas-
sou a funcionar das 9h às 16h 
e permite que os munícipes 
possam tratar de assuntos 
diversos, mesmo durante o 
período da hora do almoço.

De acordo coma autar-
quia, o novo site (em www.
cm-moimenta.pt), com 

uma imagem “contemporâ-
nea, interativa e virada para 
o futuro”, é “mais funcio-
nal, apelativo e organizado”. 

O site dispõe de uma maior 
oferta de conteúdos, tendo 
sido concebido de raiz para 
suportar dispositivos mó-
veis (smartphones e tablets). 

Com o objetivo de chegar 
a um maior número de utili-
zadores, o novo site privilegia 
a interação com as redes so-
ciais, a possibilidade de envio 
de newsletters e a integração 
de funcionalidades avançadas.

O Balcão Único de Aten-
dimento passou a funcionar 
numa sala à entrada do edi-
fício dos Paços do Concelho, 
um espaço que proporciona 
“um atendimento personali-
zado e de qualidade, feito por 
uma equipa constituída por 
colaboradores qualificados, e 
centrado apenas no cidadão, 
organizando a informação 
e os serviços em torno das 

suas necessidades, prestadas 
naquele único local e prefe-
rencialmente num único mo-
mento”, revelou a autarquia. 

O Balcão único permi-
te ainda a desmaterialização 
dum conjunto significativo 
de documentos, e possibilita 
que os cidadãos acedam aos 
seus próprios processos, re-
motamente, sem terem que se 
deslocar à Câmara Municipal. 

As obras do Balcão úni-
co de Atendimento custaram 
cerca de 400 mil euros, fruto 
da aprovação de uma candi-
datura feita pela autarquia 
ao Sistema de Apoios à Mo-
dernização Administrativa. 

A verba incluiu, além 
das obras de adaptação do 
espaço físico (177 mil eu-
ros), a aquisição de hardware 
(76 mil euros), de software 
(41 mil), software-intranet 
(18 mil), entre outros ser-
viços técnico de apoio e 
implementação (70 mil).■

Câmara Municipal de Moimenta da Beira tem três novos 
serviços “simplex”
Horário contínuo, site novo e Balcão Único de Atendimento, são os três serviços “simplex” da Câmara Municipal de Moimenta da 
Beira que entraram em funcionamento no início do mês de fevereiro.

FOTO: DR

“Esta ideia surge fundamen-
talmente porque identificamos 
no concelho a falta de atividades 
que possam ajudar a envelhecer 
com qualidade de vida”, contou 
António Marques, presidente 
da junta de freguesia de Mur-
ça, acrescentando que a elevada 
faixa da população residente no 
território do Interior se encontra 
no escalão sénior e que, “a quali-
dade de vida das pessoas tem que 
estar no cimo das prioridades”.

“A partilha de conhecimen-
to, do saber que a vida lhes 

deu e muito particularmen-
te a partilha de afetos” são o 
principal objetivo do proje-
to, frisou António Marques.

Esta iniciativa possibilita 
aos séniores do concelho a fre-
quência num conjunto de disci-
plinas, entre as quais informá-
tica, língua estrangeira, saúde 
e cuidados básicos, ginástica 
ou pintura, licores e sabores, 
entre outras, que os ajudará a 
“desenvolver as suas faculda-
des físicas e mentais”, defende 
António Marques, acrescentan-

do que este espólio de ativida-
des permitiu “aliciar inclusive 
alunos de concelhos vizinhos”.

“Neste projeto a boa vonta-
de e o espírito de cooperação 
permitiu ultrapassar as natu-
rais limitações orçamentais ou 
a falta de recursos de que tantas 
vezes ouvimos falar”, sublinhou 
o autarca, salientando que para 
colocar a Universidade Sénior 
a funcionar, é necessário “saber 
trabalhar em rede, algo que não 
foi um problema para os envol-
vidos no projeto”. “Consegui-

mos envolver todos os parcei-
ros desde as autarquias locais, 
estabelecimentos de ensino, 
instituições de cariz humanitá-
rio, social e cultural”, explicou 
António Marques, mostrando 
a importância entre a criati-
vidade e inovação para se al-
cançarem melhores resultados.

Outro dos objetivos des-
te projeto, na perspetiva do 
presidente da freguesia, é que 
“acima de tudo as pessoas be-
neficiem do que temos para 
oferecer”. “Nesta Universidade 

as pessoas podem envolver-se 
como alunos ou professores, 
onde todos se incluem, onde 
não há diferença de classes, 
de raças ou credos”, declarou.

António Marques concluiu 
que a expectativa foi “largamente 
superada, a comunidade envol-
veu-se sem qualquer resistência, 
o que por norma não acontece 
quando as pessoas se deparam 
com algo novo, que desconhe-
cem”, acrescentando que ainda 
estão a receber inscrições, por 
isso “a motivação é enorme”.■

Universidade Sénior de Murça já é uma realidade
Realizou-se no dia 13 de fevereiro, no Auditório Municipal de Murça, a apresentação da Universidade Sénior, cujas aulas arrancaram 
no dia 15 de fevereiro com 50 alunos. Esta é a estratégia que a freguesia do concelho, promotora do projeto, tem para o território, afir-
mando que “este tipo de iniciativas é fundamental quando queremos que o dia-a-dia das pessoas seja melhor”.

Texto: Ana Portela
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Vários Concelhos

Há cinco anos de portas 
abertas, o restaurante Cais da 
Villa, em Vila Real, requalifica 
o espaço e aposta numa nova 
imagem. Localizado na antiga 
estação de caminhos de ferro 
de Vila Real, o restaurante tem 

agora a cor laranja a sobressair 
nas paredes imponentes deste 
antigo armazém, criando um 
ambiente informal, descontraí-
do e alegre. “Apesar de não ser 
uma transformação radical, há 
uma nova imagem que preten-

de valorizar a memória do ar-
mazém, enquanto edifício anti-
go”, refere o arquiteto da obra, 
Carlos Santelmo, assumindo a 
intervenção como um convite 
aos vila-realenses e visitantes 
que procuram autenticidade: 

“As cores e os materiais são de-
corativos, mas também são uma 
procura da verdade da histó-
ria. É uma decoração que passa 
por uma ideia, uma memória.”

Horácio Negrão, proprietá-
rio do restaurante, vê a remo-
delação do Cais da Villa como 
“o regresso e valorização de um 
bom ambiente onde se pode 
desfrutar de boa comida acom-
panhada por excelentes vinhos 
da região do Douro”. A aposta 
no Cais da Villa passa também 
por acreditar que este é parte 
integrante de um conjunto de 
projetos, cujo principal objeti-
vo é “melhorar a oferta gastro-
nómica e hoteleira de Vila Real, 
requalificando a cidade como 
uma peça central na oferta mul-
tidisciplinar da região Dou-
ro”, sublinha Horácio Negrão. 

As obras passaram ainda 
pela requalificação de vários 
espaços do restaurante e do 
mobiliário, remodelações que 
passaram também por “dar a 
volta” completa à garrafeira e 
permitiram dar ênfase a tesou-
ros vínicos que estavam mais 
escondidos. Recorde-se, o res-
taurante Cais da Villa tem um 
espaço de wine bar, possuin-
do uma garrafeira com mais 
de 300 referências, essencial-
mente de rótulos durienses. 

A cozinha do Cais da Villa 
valoriza os produtos locais e de 
época, carnes e legumes da re-
gião, e a tradição gastronómica 
duriense e transmontana, à qual 
se acrescentam apontamentos 
criativos e de autor, pela mão do 
jovem cozinheiro Daniel Gomes 
e da chefe pasteleira Graça Silva.■

Restaurante Cais da Villa, em Vila Real, reabre renovado
Mais memória, mais armazém. O restaurante Cais da Villa reabriu portas em Vila Real, recuperando a memória do velho armazém 
da antiga estação de caminhos-de-ferro de Vila Real.

Soul & Flavors é um projeto 
que nasceu há cinco meses na re-
gião transmontana e duriense, que 
tem como principal objetivo criar e 
comercializar vários produtos re-

gionais, todos eles com origem em 
Trás-os-Montes e Douro.

“Desafiei a Associação para 
esta parceria, no sentido de criar-
mos juntos produtos únicos, como 

por exemplo a tarte de maçã de 
Armamar que será única no mer-
cado e, a partir daqui, será usada 
exclusivamente a maçã do conce-
lho em todos os nossos produtos 
que levem o fruto”, afirmou Mário 
Rodrigues, diretor-geral da em-
presa.

O principal objetivo deste pro-
jeto é criar produtos novos e deri-
vados da maçã de Armamar. 

Para já, os produtos comercia-
lizados serão a tarte e os biscoitos 
de maçã, e a compota de maçã e 
vinho do Porto, sendo que “to-
dos os produtos serão receitas 

de autor, criadas pelo chef Aníbal 
Morais, prestando autenticidade às 
nossas produções”, declarou Má-
rio Rodrigues, acrescentando que 
“um dos principais objetivos para 

o futuro passa por criar produtos 
novos, tendo como base a maça de 
Armamar”.

José Osório, presidente da AFA, 
salientou que a “maçã do municí-
pio, devido a todas as suas carac-
terísticas, é única. Este projeto é 
muito positivo, realça o nome do 
concelho, da nossa maçã e a em-
presa tem todas as capacidades 
para vender e levar a região além-
-fronteiras”.

Atualmente o foco para a ven-
da dos produtos será, no mercado 
interno, Lisboa, Porto e os grandes 
centros urbanos, “direcionados 
para o retalho gourmet e para a res-
tauração”, declarou o diretor-geral, 
acrescentando que no mercado 
externo têm uma estratégia já defi-
nida, “estamos a explorar a Alema-

nha, os países nórdicos, pelo facto 
de valorizarem muito os produtos 
biológicos, estamos a estudar uma 
parceria em Macau e temos abor-
dagens, ainda superficiais, com o 
mercado brasileiro”.

“Este projeto sem a valorização 
regional e sem aquilo que são os 
nossos produtos endógenos, não 
faria sentido”, frisou Mário Rodri-
gues, salientando a importância da 
região e dos produtores para a con-
cretização desta parceria.

“É destes pequenos investido-
res, de pessoas com ideias novas 
que precisamos para a nossa região. 
A divulgação é essencial para este 
tipo de projetos, tenho grandes ex-
pectativas neste projeto que muito 
vão dignificar o nosso concelho”, 
concluiu o presidente da AFA.■

Protocolo de cooperação pretende levar a maçã de montanha 
“além-fronteiras”
Realizou-se no dia 16 de fevereiro, em Armamar, a assinatura do protocolo de cooperação entre a Associação de Fruticultores de Ar-
mamar (AFA) e a empresa Soul & Flavors, que visa a promoção da maçã de Armamar, capitalizando o município como a Capital da 
Maçã de Montanha.

FOTO: DR

Texto e Fotos: Ana Portela

> Bar de apoio ao restaurante
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O ciclo 2014-2020 vai dar a conhecer 
uma nova geração de parcerias locais que 
deverão aprofundar experiências ante-
riores e promover iniciativas inovadoras 
em territórios economicamente fragili-
zados. Trata-se de uma abordagem in-
tegrada, em que os diferentes projetos 
não concorrem entre si, mas contribuem 
para animar e trazer novas oportunida-
des a comunidades menos competitivas.

Na Região do Norte, estamos a falar 
de 21 Grupos de Ação Local (GAL) res-
ponsáveis pela execução de perto de 100 
milhões de Euros de fundos da União 
Europeia. É um volume financeiro muito 
significativo, suportado em larga medi-
da pelo NORTE 2020, e no qual também 
participam o Programa de Desenvol-

vimento Rural 2020 e o Programa Mar 
2020. Estas verbas serão canalizadas para 
entidades gestoras dos GAL, responsá-
veis por implementar uma estratégia que 
favoreça a coesão do Norte de Portugal.

A estrutura está lançada e com o térmi-
no da assinatura dos contratos com as en-
tidades gestoras, podemos agora reclamar 
dinâmicas desta nova geração de parcerias 
locais, compostas por entidades dos setores 
público e privado. As atenções estão volta-
das para quem tem os projetos mais auda-
zes, que assegurem o maior retorno ou que 
reforcem a atratividade do nosso território. 

Não nos interessa, de todo, ter 
uma porta de entrada na Região do 
Norte robusta e competitiva, quan-
do há em seu redor comunidades fra-

gilizadas e incapazes de acompanhar 
o crescimento das suas congéneres.

Das novas parcerias destacam-se qua-
tro GAL com incidência no Douro. São 
grupos de ação iminentemente rurais, 
com projetos de investimentos em explo-
rações agrícolas, incluindo a diversificação 
de atividades e a comercialização das suas 
produções, ou iniciativas de renovação 
de aldeias. Deverão, igualmente, avançar 
projetos de criação do próprio empre-
go ou de empresas por desempregados 
ou inativos, bem como de expansão ou 
criação de pequenas e microempresas, 
através da valorização de recursos locais, 
por exemplo com a aposta no artesanato.

Todos temos a ganhar com um 
investimento feito numa peque-

na exploração agrícola de Lamego, e 
acompanhada pela Associação Beira 
Douro, como numa unidade de agrotu-
rismo localizada em São João da Pesquei-
ra e promovida pela Associação Douro 

Histórico. Interessa-nos tanto um 
novo fôlego para a comercialização de 
fumeiro transmontano, em projetos im-
pulsionados pela DESTEQUE, como a 
aposta na promoção da amêndoa coberta 
de Torre de Moncorvo pela associação 
de desenvolvimento Douro Superior.

A todos os atores locais que se têm 
disponibilizado para connosco tirarem 
o melhor proveito dos fundos da União 
Europeia deixo uma mensagem de alen-
to e perseverança. Juntos fazemos o de-
senvolvimento do Norte e do Douro.■

Douro com Nova Geração de Parcerias Locais

Emídio Gomes

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

Recentemente foi publicada a criação da 
Unidade de Missão para a Valorização do 
Interior. Inicia-se assim um processo que 
visa cumprir uma promessa eleitoral e 
dar resposta a um dos grandes problemas 
nacionais - a desertificação do interior - 
que, à luz de uma linguagem mais atual, 
se consideram territórios desafiantes.
A conhecida crise financeira de 2008 e 
as posteriores crises das dívidas sobe-
ranas, associada ao problema do de-
semprego e da queda demográfica têm 
vindo a agravar o problema da deser-
tificação e da coesão nacional. É neste 
cenário que foi criada a mencionada 
unidade interministerial que pretende 
implementar um programa nacional para 

a coesão territorial e promover medidas 
de desenvolvimento dos territórios lo-
calizados em zonas de baixa densidade. 
Desta forma, o governo pretende iden-
tificar as condições para a prossecução 
de medidas que incluem a valorização 
dos produtos regionais, o incentivo à 
fixação de jovens, a valorização dos es-
paços de produção e a criação de plata-
formas regionais para empregabilidade.
Para tal, é necessário implementar no-
vas estratégias de utilização dos fun-
dos estruturais no apoio a ações que 
valorizem a organização de progra-
mas de desenvolvimento, de inovação 
e de empreendedorismo com efetivo 
impacto nos territórios desafiantes. 

Neste domínio, o papel das instituições 
de ensino superior localizadas nestes 
territórios é determinante, enquanto 
motores de dinâmicas do território. A tí-
tulo de exemplo, refira-se os programas 
de valorização dos recursos endógenos, 
caso do PROVERE, que reclamam uma 
estratégia de desenvolvimento centrada 
numa maior interação das Universidades 
com os atores e a economia do território.
A UTAD tem criado pontes entre as ins-
tituições e defendido o estabelecimento 
de compromissos em contexto de uma 
economia de bens transacionáveis, arti-
culando o ensino, a produção e a disse-
minação do conhecimento na cadeia do 
valor das fileiras, definidas como prio-

ritárias em cada território. Nesta linha, 
tem contribuído para aprofundar uma 
estratégia de especialização inteligente, 
geradora de efeitos económicos no cur-
to médio prazo, como condição para 
estancar o ciclo de declínio do interior.
O alcance deste objetivo exige que se 
evolua do plano da narrativa para a defi-
nição de um programa de ação concreto 
que articule o ensino superior, a ciência 
e o território, que capacite e estimule as 
instituições de ensino superior a desem-
penharem eficientemente o seu papel, 
com base num conjunto de pressupos-
tos e incentivos associados ao respetivo 
desempenho. É este um dos compro-
missos da UTAD com a região e o país.■

Uma nova narrativa para os territórios desafiantes

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

O Vinho do Porto é um dos mais 
emblemáticos e internacionaliza-
dos vinhos. É também imagem de 
marca de Portugal e um dos mais 
internacionalizados produtos por-
tugueses, sendo, hoje em dia, co-
mercializado em mais de 120 países. 

Se ao Vinho do Porto associarmos 
os Vinhos do Douro, rapidamente ve-
rificamos que a Região Demarcada do 
Douro, através dos seus vinhos, está 
presente em grande parte do mundo.

Se analisarmos os valores de ex-
portação de vinhos portugueses com 
Denominação de Origem, em 2014, 
verificaremos que o Vinho Porto re-
presentou 66 %. Julgo que ninguém 
questionará estes dados e que todos 

olharemos para eles com orgulho 
e com a vontade inequívoca de re-
forçarmos um caminho de evolu-
ção e de inovação que tem vindo a 
ser trilhado ao longo de 260 anos. 

Os desafios e as oportunidade de 
hoje são certamente mais dinâmicos 
que os de outrora, pois resultam de um 
mundo global e altamente tecnológico. 

Obrigam, por isso, uma atuação 
articulada que valorize e interligue sa-
beres e competências. Obrigam a res-
postas rápidas e capacidade de adap-
tação reforçando sempre a identidade, 
pois os fatores de diferenciação e a ex-
celência são sempre a melhor resposta; 
obrigam a uma promoção continuada, 
orientada e adaptada a uma multiplici-

dade de públicos e de faixas etárias para 
fidelizar e rejuvenescer consumidores e 
profissionais; obrigam à adição de va-
lor ao produto, neste caso aos Vinhos 
do Porto e do Douro, pelo reconheci-
mento internacional e prémios obtidos 
pelas marcas e pela defesa e proteção da 
mais antiga e de uma das mais recentes 
Denominações de Origem do mundo. 

Uma resposta a este desafio 
será também a internacionaliza-
ção dos agentes económicos, um 
desafio a ser conquistado pelos 
próprios agentes e uma priorida-
de de trabalho para o Instituto dos 
Vinhos do Douro e de Porto, I.P. 

Estaremos  assim presentes na maior 
feira de vinhos do mundo, a Prowein, 

onde teremos a maior representação 
de sempre: 500 m2, dinamizados por 
71 agentes económicos em 55 stands, 
com mais de 700 vinhos em prova. 

Aumentámos o nosso espa-
ço de promoção conjunta e rea-
lizaremos cerca de vinte seminá-
rios em dois dias e meio de feira!

Estes números dão-nos cada 
vez mais alento na continuação de 
um trabalho que sustente o cresci-
mento da importância mundial dos 
vinhos da Região Demarcada do 
Douro e apoie os seus agentes eco-
nómicos nesta competitiva missão. 

Há ainda um grande caminho a 
percorrer e os desafios são exigentes 
mas acredito que sairemos vitoriosos.■

 A região Demarcada do Douro está presente em todo o mundo

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

Depois de algum tempo a falar sobre o 
Douro Sul, importa sintetizar e objetivar as 
abordagens. Contexto:

O Douro Sul -  território que 
corresponde, aos concelhos aderentes à 
Associação de Municípios do Vale  do 
Douro Sul, a saber:

- Lamego, Tarouca, Moimenta da Beira, 
Sernancelhe, Penedono, S. João da Pesqueira, 
Tabuaço, Armamar, Resende e Cinfães. 

Estes concelhos,  quanto às formas 
“organizativas” do território, enquadram-se 
na NUT 1 : Portugal continental; na NUT 
2:  Território  correspondente à área de 
influência da CCDR - 

Norte; na NUT 3 : Oito concelhos na 
CIM Douro - Comunidade Intermunicipal 
do Douro que integra ainda mais 11 
concelhos do lado norte do douro. 

Ficam de fora desta CIM,  Resende e 
Cinfães, que estão na CIM Alto Tâmega e 
Sousa 

Quer isto dizer que, no âmbito da 
organização das políticas de gestão do 
território,  o Douro  Sul, não tem a sintonia 
que seria desejável. Estamos todavia, todos,   
no mesmo círculo eleitoral - Viseu. 

Estrutura conceptual: 
Nós,  autarcas destes concelhos, temos 

a responsabilidade de dar solidez a esta 
unidade territorial a que chamamos douro 
sul.

Como o fazer? 

O que me parece mais óbvio será dar 
força à Associação de Municipios do Vale do 
Douro Sul.

Atualmente,  esta instituição  é liderada 
pelo Presidente  de Camara  de Armamar 
que, pelas conversas que vamos tendo,  tem 
uma  perspetiva  mutíssimo estruturada 
e vanguardista quanto ao  papel que a 
AMVDS deverá ter para o desenvolvimento  
sustentado deste território. Clarificação: 

Há um assunto por resolver, Resende 
é um concelho que se identifica com este 
douro sul e que me parece continuar a  
apostar nele. Cinfães, tenho algumas dúvidas 
quanto ao interesse que esse concelho,  
também extraordinário, tem para continuar 
a apostar nesta ligação aos outros Municípios 
do douro sul. Sendo assim, precisamos 
esclarecer afinal que concelhos continuam de 
alma e coração neste projeto douro sul.Ação : 

Se a forma de fazer caminho for  dar 
mais consistência à associação de municípios, 
todos concordaremos certamente no 
seguinte:  

- Dar-lhe  mais força política e promover 
o aumento da sua notoriedade social - para 
ter influência real tem que comunicar e 
estar presente na vida dos cidadãos e das 
instituições locais. 

- Definirmos que políticas ou áreas 
do desenvolvimento  deverão ser bandeira 
da associação de municípios. A título de 
exemplo : 

. A saúde - temos claramente interesses 
comuns e juntos tornamos possível   a 
criação de uma forma diferente e inovadora 
de prestar cuidados de saúde aos cidadãos - 
oferta integrada. 

-  Educação - ninguém tem dúvidas 
que o futuro próximo, por força das 
questões da demografia, nos obrigará a fazer 
entendimentos  quanto à oferta escolar em 
cada um dos concelhos - não é viável, num 
futuro próximo, continuarmos com todas 
a áreas de formação em todos os concelhos.

- Agricultura - há exemplos 
extraordinários de sucesso no douro sul, 
ligados ao vinho, à maçã  e a outros frutos,, 
como por exemplo a baga de sabugueiro , 
à castanha etc. Importa congregar esforços 
para a conquista de escala que permita  uma 
marca umbrella - Douro Sul. 

- Turismo . Ninguém tem dúvidas 
quanto à força atrativa e enorme potencial 
deste território. 

O douro, como destino turístico, 
tem mais força com o douro sul. As 
idiossincrasias deste território que vem da 
margem do douro, rio que recebe outros 
rios fantásticos vindos da serras das beiras, 
a monumentalidade e a vida cultural destes 
concelhos, fazem uma oferta turística 
invejável em qualquer parte do mundo. 

- Mobilidade - para bem de todos, há a 
necessidade premente de integrar e fazer um 
modelo de transportes públicos capazes de 

promover a interação interconcelhia. 
- Outras políticas de combate à 

desertificação e à promoção do emprego, 
embora entroncadas em todas a referidas, 
deverão também ter um tratamento especial 
neste processo. 

Fica claro que há a necessidade urgente 
e imprescindível  de,  nós os responsáveis 
autárquicos desta região, nos encontrarmos  
numa cimeira de reflexão que junte todos 
os Presidentes de Camara e Presidentes 
das Assembleias  Municipais,  com uma 
pergunta inspiradora: O Douro Sul , é a 
cidade que se impõem ? 

Há uma vontade imensa dos 
municípios em articular, promover a partilha 
e ganhar dimensão. 

Tem faltado,  todavia,  estratégia 
nacional, que   venha do Governo Central , 
para tornar exequível este  objetivo de juntar 
vontades. 

Nesta cidade informal que tenho 
vindo a falar - Douro Sul, é a comunhão de 
vontades a melhor postura estratégica para 
defendermos os interesses deste território - os 
cidadãos esperam isso de nós. 

Acredito que iremos construir 
oportunidades baseadas  nesta nova 
realidade demográfica e nesta escala, sem 
nunca se beliscar a identidade de cada 
concelho, nem a postura mais global no 
âmbito da CIM - Douro. Douro sul - A 
cidade que se impõem!■

Douro Sul - uma ilha fantástica!

Domingos 
Nascimento

Depois de um mau resultado 
e de uma exibição apagada fren-
te ao Bayer Leverkusen, o Spor-
ting reagiu da melhor forma ao 
vencer, em casa, o Boavista por 
2-0 num jogo de extrema im-
portância. A gestão que Jorge 
Jesus realiza no plantel leonino 
é nociva para as competições 
europeias, mas, de facto, fun-
ciona na Liga Portuguesa e na 
qualidade do jogo sportinguista. 

Tal como o Arouca já tinha 
feito num passado recente, os 
pupilos de Miguel Leal entra-
ram fortíssimos no jogo deste 
fim-de-semana frente ao FC 
Porto e o jovem Iuri Medeiros 

demonstrou, uma vez mais, 
a sua enorme qualidade, mar-
cando um golo e realizando uma 
assistência primorosa. Depois de 
uma importante vitória frente ao 

rival SL Benfica, estar a perder 
por 2-0, em casa, com o Morei-
rense era algo que ninguém espe-
raria. O ambiente estava tenso, as 
bandeiras iam sendo agitadas ao 
ritmo do vento, mas a crença dos 
adeptos não as acompanhava. 
Quando a grande maioria já se 
preparava para mais um desaire 
em pleno Estádio do Dragão, eis 
que o reerguer portista aconte-
ceu. Layún, Suk e Evandro apon-
taram a cambalhota no marcador 
e colocaram em delírio os milha-
res de adeptos presentes no gran-
de palco da Invicta. “Estamos vi-
vos”, era a frase do momento e, de 
facto, foi um triunfo moralizador 
para o que resta do Campeonato, 
apesar de ter realçado as grandes 
fragilidades defensivas da equi-
pa orientada por José Peseiro. 

O Benfica, depois de uma 

grande vitória frente ao Zenit 
para a Liga dos Campeões, rea-
lizou uma exibição tímida na 
Mata Real. No entanto, a vitória 
acabou por acontecer com al-
guma naturalidade, sendo que 
o momento do jogo pertenceu 
ao craque da equipa contrária. 
O talentoso Diogo Jota, depois 
de driblar incrivelmente dois 
adversários, rematou com tre-
menda classe por cima de Júlio 
César e encheu de ilusão a alma 
dos adeptos pacenses. Rui Vitó-
ria teve aqui um duro teste, pois 
após uma partida de Champions 
é sempre complicado jogar fora 
de portas, ainda mais num Está-
dio como o do Paços de Ferreira. 
Esta prova foi, portanto, passa-
da com distinção, mas o grande 
desafio está marcado para o dia 
5 de março, onde as águias via-

jam até Alvalade para disputar 
o que muitos apelidam de “jogo 
do título”. Os clássicos têm sido 
o calcanhar de Aquiles deste 
treinador, poderá ser este o ver-
dadeiro grito de revolta ou será 
que o problema acentuar-se-á?

Esta jornada ficou também 
marcada pelo famoso derby do 
Minho. Assistimos a um verda-
deiro espectáculo de futebol, com 
6 golos marcados e muita emoção 
à mistura. Otávio foi a grande fi-
gura do encontro, fez duas assis-
tências, marcou um golo e a sua 
exibição foi um hino ao futebol. 
Classe pura do brasileiro em-
prestado pelo Porto, tem uns pés 
abençoados, uma relação com a 
bola tremenda e é mais uma pro-
va de que o Campeonato Portu-
guês está recheado de talento. É 
preciso apenas saber valorizar.■

Sporting em gestão senta-se de novo no cadeirão 

Tiago Nogueira
Jornalista



Preparação:

Parta os ovos para um recipiente.
Bata-os e junte a farinha.
Mexa bem.
Junte a cebola picada, o salmão em 
tiras os coentros picados, pimento aos 
cubinhos, a pimenta, sal caso seja ne-
cessário.
Coloque 2/3 de óleo numa frigideira e 
1/3 de azeite a aquecer.
Depois do óleo quente, coloque colhe-
res de patanisca a fritar.

Num tacho ,coloca se  o azeite. Junta 
se a cebola e os alhos picados e deixa 
se refogar. 
Acrescenta se  o louro e os coentros e 
deixei alourar mais um pouquinho. Re-
fresca se com o vinho e deixar o álcool 
evaporar. Adicionar o tomate cortado 
em cubos pequeninos assim como a 
polpa e deixar refogar mais um pouco. 
Acrescentar 3 a 4 chávenas de água 
aos poucos e temperar de sal e pimen-
ta. Depois de começar a ferver, juntar o 
arroz e deixar cozer cerca de 18 minu-
tos (após começar a ferver). Retificar 
os temperos.

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

PATANISCAS DE 
SALMÃO FUMADO COM ARROZ 

DE TOMATE E COENTROS

LELO e ZEZINHA

CARNAVAL -
FEVEREIRO -

MASCARA -
FESTA -

DESFILE -
CARETOS-

Sopa de letras do VivaDouro

No hospital, diz o médico:

- O senhor é o dador de 
sangue?

E responde o doente:

- Não, eu sou o da dor de 
cabeça!

Ingredientes:

200 gr Salmão fumado
1 cebola pequena picada
3 ovos
150g de farinha com fermento
Coentros picados
Pimento vermelho aos cubinhos
Pimenta q.b.
Sal fino q.b.
Óleo e azeite para fritar

Anedota:

Lazer
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Passatempo VivaDouro

Venha visitar... 
Sabrosa

O vencedor do Passatempo VivaDouro do mês de 
fevereiro 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.

Sabrosa é uma vila portuguesa, criada em Vila Real, distrito ao qual pertence atualmente. É sede de um município com cerca de 6 
361 habitantes e está subdividido em 12 freguesias. O concelho é limitado a norte pelo município de Vila Pouca de Aguiar, a leste 
por Alijó, a sueste por São João da Pesqueira, a sul por Tabuaço e Armamar e a oeste pelo Peso da Régua e por Vila Real.
Sabrosa tem fortes ligações à Europa e principalmente a França e Espanha, com as quais mantém as geminações com as vilas de 
Cadaujac, terra de vinhedos, e Guetaria, local de nascimento de Juan Sebastián Elcano, companheiro de Fernão de Magalhães que 
terminou a viagem de Circum-navegação. Por ser berço de Fernão de Magalhães, Sabrosa tem também desenvolvido relações 
privilegiadas com as Filipinas, Chile, Argentina, Brasil, o que tem permitido projetar mundialmente este concelho, o Douro e Por-
tugal.

> Igreja Matriz de Sabrosa >  Casa onde viveu Fernão Magalhães >  Câmara Municipal

> Memória Escultórica de Fernão Magalhães> Brasão na casa de Fernão Magalhães



Gostaria de aproveitar a opor-
tunidade, ao encetar esta colabora-
ção, para fazer uma apresentação 
da Cooperativa António Sérgio 
para a Economia Social (CASES). 
Trata-se de uma organização as-
sente num conceito de parceria 
entre poder público e organizações 
privadas, representativas do sector 
cooperativo e social, conforme a 
designação consagrada na Cons-
tituição da República Portuguesa 
(CRP), que assumiu a forma jurí-
dica de “cooperativa de interesse 
público”, prevista no Código Coo-
perativo e instituída pelo Decreto-
-Lei n.º 31/84 de 21 de Janeiro. 

Na verdade o Decreto-Lei n.º 
282/2009, de 7 de Outubro, veio 
autorizar a instituição da Coope-
rativa António Sérgio para a Eco-
nomia Social, CIPRL, “que sucede 
ao INSCOOP em todos os seus 
direitos, obrigações e poderes pú-
blicos de autoridade, bem como 
no exercício das suas competên-
cias e na prossecução das suas 
atribuições de serviço público”.

Nesta fase inaugural, a parce-
ria referida foi estabelecida entre 
o Estado e um conjunto de enti-
dades representativas do sector da 
economia social: Associação Por-
tuguesa para o Desenvolvimento 
Local – ANIMAR; Confederação 
Cooperativa Portuguesa, CCRL 
– CONFECOOP; Confederação 
Nacional das Cooperativas Agrí-

colas e do Crédito Agrícola de 
Portugal, CCRL – CONFAGRI; 
Confederação Nacional das Insti-
tuições de Solidariedade – CNIS; 
União das Misericórdias Portu-
guesas – UMP e União das Mu-
tualidades Portuguesas – UMP.

A adoção pelo legislador da de-
signação “cooperativa de interesse 
público” teve como objetivo realçar 
um dos traços característicos da fi-
gura – o interesse público – cuja 
prossecução justifica a acentuada 
participação do Estado ou de outras 
pessoas coletivas de direito públi-
co, não só na formação do seu capi-
tal social como na respetiva gestão. 

Tratando-se de uma figura 
razoavelmente antiga no nosso 
ordenamento jurídico, não tem 
sido adotada de forma profusa e 
continuada, apesar das suas vir-
tualidades, carecendo de tradição 

enraizada e teorização suficien-
te, existindo em Portugal trinta e 
quatro cooperativas de interesse 
público (ou Régies Cooperativas). 

No caso concreto da CASES, 
encontramo-nos, desde 2010, con-
frontados com o desafio de criar, 
de forma prudente, um modelo 
de gestão, aberto e participativo, 
adequado a promover e moder-
nizar o “sector cooperativo e so-
cial” que a Lei de Bases da Eco-
nomia Social, a partir de 2013, 
designa, na peugada da legislação 
europeia, por economia social. 

A criação da CASES, assim 
como do Conselho Nacional para 
a Economia Social (CNES), cor-
poriza a previsão da CRP indo ao 

encontro das preocupações expli-
citadas em todos os fora nacionais 
e internacionais que têm vindo 
a anunciar profundas mudanças 
na ordem económica e social que 
desembocarão, inevitavelmente, 
numa valorização da componente 
social de todas as politicas prosse-
guidas na esfera da ação dos Esta-
dos e dos espaços supra estatais. 

Qual é a novidade? Desde logo, 
e não é pouco, a vontade política 
dos governos, consagrada nos seus 
programas, em elevar a economia 
social ao patamar de importância 
que lhe é atribuída pela CRP que 
prevê no seu artigo 82.º um “sec-
tor cooperativo e social” de pro-
priedade dos meios de produção 
que engloba os meios de produ-
ção geridos por cooperativas, os 
comunitários, geridos por comu-
nidades locais, os explorados co-

letivamente por trabalhadores e os 
geridos no domínio da solidarie-
dade social por pessoas coletivas 
sem carácter lucrativo, designa-
damente entidades mutualistas.

Também a nível da União Eu-
ropeia se tem vindo a reconhecer, 
crescentemente, à economia social 
um importante papel socioeconó-
mico tendo sido lançadas várias 
iniciativas visando o seu reforço, 
entre as quais a criação de estatutos 
supranacionais para as cooperati-
vas, mutualidades e associações. 

Não sendo um sector teorica-
mente fechado, atenta a prática, 
e a não uniformização dos mo-
delos jurídicos que enquadram 
a atividade desenvolvida pelas 

potenciais componentes da eco-
nomia social, esta apresenta-se 
hoje com estatísticas iniludíveis 
quanto ao seu peso social e eco-
nómico. Em Portugal, a econo-
mia social, com dados de 2010, 
representa cerca de 3% do VAB e 
5,5% do emprego remunerado to-
tal, segundo a “Conta Satélite da 

Economia Social” (INE/CA-
SES), instrumento estatístico, atual-
mente em fase de atualização com 
dados de 2013, que será publicada 
no decurso do presente ano de 2016. 

Em suma, nos nossos dias, dei-
xou de ser possível omitir, ou des-
valorizar, o sector da economia 
social como parceiro de pleno di-
reito, tornando-se incontornável 
reconhecer-lhe um papel ativo na 
ultrapassagem da crise económica 
e social, concedendo-lhe a devi-
da atenção nas políticas públicas.

No que respeita à CASES en-
contramo-nos a percorrer um ca-
minho tendo em vista responder ao 
desafio de conceber programas de 
ação realistas que concitem os in-
teresses prosseguidos pelo Estado 
e pelas entidades privadas da eco-
nomia social que se pode resumir 
numa fórmula: estimular o poten-
cial da economia social e das suas 
organizações, no plano institucio-
nal e prático, em prol do desenvol-
vimento socioeconómico do país. 

Sabemos que a CASES mergu-
lha as suas raízes numa tradição 
de trabalho cooperativo e solidário 
de onde emergem novos desafios, 
exigindo respostas inovadoras, em 
cuja construção nos empenhare-
mos contribuindo, sem criar ex-
pectativas irrealistas, para abrir um 
novo capítulo do desenvolvimento 
da economia social em Portugal.

A missão da CASES desen-
volve-se em torno de uma es-
tratégia, aberta aos contribu-
tos, teóricos e práticos, de todos 
os seus cooperadores, entida-
des e estudiosos das questões 

da economia social, ao ser-
viço da modernização e desen-
volvimento do sector e de todos 
os cidadãos que participam, co-
laboram e beneficiam da ação 
das entidades que o integram.

Eduardo Graça
Presidente da CASES

Cooperativismo

O Douro sabe bem.


