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Editorial

O Vivadouro comemora 
no dia 16 de Abril de 2016 
o seu primeiro aniversário, 
sendo esta edição a décima 
segunda da nossa breve exis-
tência.

Cada vez que desfolho 
uma nova edição do jornal, 
comento com os colegas que 
colaboram connosco que este 
é o melhor de todos. E isto é 
o que pretendemos continuar 
a fazer com toda a força, pois 
melhorar constantemente o 
jornal é um objetivo difícil 
de realizar, ainda por cima 
quando a base de trabalho já 
é boa.

Esta edição é disso mais 
uma prova.

Mas o Vivadouro precisa 
de se consolidar como pro-
jeto de comunicação trans-
versal à região e para isso é 
importante que seja reconhe-
cido pelas suas forças vivas, 
o que só acontece quando se 
juntam os esforços coletivos 
de muitas instituições e nos 
ajudam a desenhar, planear, 
construir e distribui o jornal 
da região.

Assumimos nesta edição 
o protagonismo e a liderança 
que nos são naturais. 

No âmbito em que traba-
lhamos e da maneira como o 
fazemos, somos únicos e por 
isso muito relevantes para a 
região em que nos inserimos.

E só com projetos empre-
sariais dignos desse nome é 
que a região se pode tornar 
mais competitiva e mais for-
te. 

Ao assumirmos a ambição 
de sermos a comunicação so-
cial escrita da região sabemos 
que estamos perante um ca-
minho em que as dificulda-
des vão ser a nossa motivação 
para vencer este enorme de-
safio!

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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“A Cooperação Transfronteiriça”

Luís Braga da Cruz

Uma das consequências positivas da nossa adesão, há 30 anos, às Comuni-
dades Europeias foi passar a ter acesso a programas que ajudaram a resolver pro-
blemas específicos de algumas regiões europeias. Os programas de Cooperação 
Transfronteiriça são exemplo disso porque procuram reduzir o efeitos negativos 
que as fronteiras provocam nas regiões com uma fronteira comum. Mesmo nas 
regiões com fortes afinidades geográficas e culturais, como a Galiza e o Norte de 
Portugal, se sentia com era importante reduzir a separação construída ao longo 
de séculos por persistentes lógicas nacionais. Este isolamento não estimulou a 
comunicação e a interacção entre os territórios adjacentes.

O povoamento e a actividade económica nas zonas fronteiriças, que há cem 
anos chegaram a ser intensos e não muito diferentes do padrão médio dos res-
pectivos países, experimentaram uma forte regressão, durante a segunda metade 
do século XX. Progressivamente, as zonas fronteiriças luso-espanholas, não fo-
ram capazes de reter os seus naturais e acusaram reduções demográficas muito 
acentuadas.

De qualquer forma, tanto a proximidade cultural como a continuidade no 
padrão de povoamento entre o Norte de Portugal e a Galiza facilitaram que, após 
1986, houvesse uma progressiva tomada de consciência conjunta das oportu-
nidades que então se abriam aos dois espaços regionais vizinhos. Além disso, a 
fronteira com a Galiza não é só no rio Minho, visto que se prolonga até Vinhais.

A Cooperação Transfronteiriça muito beneficiou do ambiente de aproxi-
mação que foi sendo construído entre as duas instâncias regionais - a Xunta da 
Galiza e a Comissão de Coordenação da Região Norte. Tudo começou mesmo 
antes da adesão e apesar das distintas soluções administrativas e políticas que vi-
goravam nas duas regiões. O importante foi a vontade de cooperar. Trocaram 
informações, estabeleceu-se uma disciplina de encontros regulares para analisar 
os problemas comuns e as novas oportunidades que se abriam. Foi nesse sentido 
que a Xunta e a CCRN se propuseram criar uma figura que institucionalizasse 
a cooperação entre as duas regiões: a Comunidade de Trabalho Galiza - Região 
Norte, em 1992.

A partir do conhecimento mútuo houve aproximação ao nível das institui-
ções e dos parceiros, no respeito pelas soberanias nacionais respectivas e atenden-
do às distintas atribuições e competências regionais. Foram promovidas redes de 
cooperação de interesses a partir de projectos tão diferentes como: a acessibili-
dade física, os problemas relacionados com a mobilidade dos trabalhadores, a 
cooperação de caracter tecnológico, científico e cultural, a gestão de recursos de 
caracter natural e ambiental, a rentabilização de valores patrimoniais ou lúdicos 
que beneficiariam de uma visão conjunta, a actividade turística. Valeu a pena!

Engenheiro Civil

POSITIVO

Lamego e Moimen-
ta da Beira

Serão realizados 
trabalhos de 
reparação do 
pavimento da Estrada 
Nacional (EN) 226, no 
troço entre 
Lamego e Moimenta da 
Beira.

NEGATIVO

Vila Real

ASAE apreen-
deu alimentos na 
“cozinha central” 
responsável pelas 
refeições destinadas 
a estabelecimentos 
de educação pré-
-escolar e do 1º 
ciclo do concelho 
de Vila Real.

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

FOTO: DR
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Breves

No próximo dia 20 de março, domingo, pelas 15 horas tem 
lugar a inauguração da exposição de fotografia digital de Elodie 
Teixeira, uma filha da terra que expõe pela primeira vez em 
Freixo de Espada à Cinta. A exposição subordinada ao tema 
recém-nascidos vai estar patente ao público, no Auditório Mu-
nicipal de Freixo de Espada à Cinta, até ao dia 15 de abril, com 
entrada gratuita.

“Uma sociedade informada é uma sociedade participativa, e por isso a nossa agenda de even-
tos assumiu um novo formato”, sublinhou a autarquia tarouquense. Bimestralmente, a agenda de 
eventos disponibiliza a informação relativa à calendarização de iniciativas do concelho.

Primeiro Olhar - Exposição de fotografia 
de recém-nascidos

CLDS 3G e Gabinete Florestal de Sernancelhe percorrem o 
concelho para informar sobre cuidados com a floresta

Município de Freixo de Espada à Cinta ajuda doentes 
oncológicos

GIP é a nova aposta do concelho de Murça

Agenda de eventos de Tarouca com novo formato

Concentração de Telescópios em Moimenta já tem 
programa

Há um ano, atletas, associações e clubes des-
portivos do concelho de Moimenta da Beira fo-
ram glorificados na edição de estreia da Gala do 
Desporto, organizada pela Câmara Municipal. 
Este ano, a cerimónia de consagração repete-se. E 
repete-se já daqui a dias, a 19 de março, a partir 
das 21 horas, novamente no pavilhão municipal, 
com entrada livre. A gala voltará a prestar tributo 
a atletas, associações e clubes do concelho que se 
distinguiram na época 2014/2015.

Gala consagra atletas, associações e clubes desportivos

“Reino Maravilhoso” tem antestreia marcada no Teatro 
de Vila Real

No âmbito das prioridades sociais definidas pelo atual governo autárquico, o município 
de Freixo de Espada à Cinta vai assumir 40% do valor do transporte público (os restantes 60% 
continuam a ser suportados pelo Instituto Português de Oncologia) até agora suportado pelos 
doentes oncológicos do concelho que se deslocam periodicamente ao IPO-Porto para os devi-
dos tratamentos médicos.

“Hora do Conto” em Murça

A Biblioteca Municipal de Murça, em parceria com a Escola EB 2/3, promoveu o evento 
“Hora do Conto”, direcionado aos alunos do 5.º ano, que decorreu nos dias 8 e 11 de março. A 
temática desta atividade centrou-se nas “Lendas de Portugal”.

Os técnicos do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS 3G) e do Gabinete Técni-
co Florestal do Município de Sernancelhe estão a desenvolver, pelas freguesias e comunidades 
do Concelho, ações de informação sobre cuidados florestais, assumindo como objetivo principal 
sensibilizar as pessoas para a realização de queimas e queimadas, limpezas em redor das habi-
tações, períodos adequados à limpeza de faixas de gestão de combustível e regras sobre corte de 
resinosas.

A Antestreia de “Reino Maravilhoso- por terras de Alvão e Marão”, um documentário de vida 
selvagem, está marcada para o próximo dia 17 de março no Teatro Municipal de Vila Real. A en-
trada é livre, sendo que as reservas começaram a ser realizadas a partir de 7 de março.

A Câmara Municipal de Murça criou no âmbito da Iniciativa Emprego, o Gabinete de Inser-
ção Profissional (GIP), um novo espaço de atendimento personalizado aos desempregados do 
concelho que já está a funcionar no departamento da ação social do município.

Aluna da Nervir vence concurso que apela ao consumo 
dos produtos típicos da região

O Impulso Empreendedor - Estudantes é um projeto de Ensino de Empreendedorismo, des-
tinado ao público escolar, que visa desenvolver uma cultura empreendedora junto dos jovens, 
funcionando numa lógica local. No âmbito da implementação dos desafios, decorreu, no dia 2 de 
março, a entrega do prémio ao vencedor do 2º desafio subordinado ao tema: cria um slogan que 
divulgue e apele ao consumo dos produtos típicos da região de Vila Real. A aluna Vanessa Oli-
veira, da Escola Profissional Nervir, foi a vencedora deste desafio com o slogan “Este meu Reino 
Maravilhoso acabei de encontrar entre estes montes. Existe uma magia pelo ar e, deste sonho não 
quero acordar”.

Exposição “Pinceladas” patente ao público até 7 de abril 
em Freixo

Inaugurada a 6 de março, encontra-se patente no Auditório Municipal de Freixo de Espada à 
Cinta a exposição “Pinceladas” da autoria de Maria Antónia Sousa. Esta é a quarta vez que Maria 
Antónia expõe em Freixo de Espada à Cinta, facto que foi louvado pelo Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal de Freixo de Espada à Cinta, Artur Neto Parra: “O Município de Freixo congratula-
-se com mais esta exposição de pintura, é um privilégio ter pela quarta vez esta exposição em 
Freixo.”A exposição de quadros, cerâmica e bijuteria vai estar patente ao público até ao próximo 
dia 7 de abril, no Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta, e a entrada é gratuita.

Já tem programa fechado e pré-inscrições abertas. De acordo com a autarquia, aquela que 
“é a maior concentração de telescópios do país”, realiza-se em Moimenta da Beira nos dias 7 e 8 
de maio de 2016, pelo quinto ano consecutivo, “sempre com enorme sucesso”. A organização é 
do “Clube das Ciências” do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, fundado por Paulo 
Sanches, professor da escola, criador do evento e a sua alma-maior.

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR
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O município de Sernancelhe vai organizar, entre 18 
e 20 de março, no Expo Salão, a Expo Jardim e Animais, 
iniciativa que dá as boas vindas à primavera e que decor-
re num ambiente repleto de novidades, demonstrações 
práticas, animação e momentos musicais, contando sem-
pre com exposição de produtos de jardinagem e decora-
ção, animais exóticos e de estimação, plantas e arbustos, 
bricolage e piscinas.

Pela primeira vez no concelho realizaram-se as Jornadas de Proteção Civil, “um apelo ao vo-
luntariado e à comunidade escolar para uma maior participação ativa e cívica na proteção civil”, 
afirmou a autarquia em comunicado.

No próximo dia 19 de março, o município de 
Vila Real desligará a iluminação de oito edifícios e 
infraestruturas municipais, das 20:30 às 21:30. Mas 
este ano o município desafiou o Centro Comercial 
Dolce Vita Douro a aderir a esta iniciativa, propon-
do o encerramento das luzes da pala do edifício, 
proposta que contou com o apoio incondicional 
da administração, que se tem mostrado empe-
nhada no seu quotidiano em conseguir atingir um 
objetivo de maior eficiência ambiental, através de 
inúmeras ações de gestão dos recursos naturais e 
numa maior eficiência do consumo de energia.

Expo Jardim e Animais em 
Sernancelhe

Jornadas de Proteção Civil em Sabrosa

Torre de Moncorvo participa na Feira de Produtos 
Regionais Portugueses em França

Assinado contrato de empreitada em Alijó

Município de Vila Real e Centro Comercial Dolce Vita 
Douro aderem à Hora do Planeta

Santa Marta de Penaguião solidária

Peace Run passou por Peso da 
Régua
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Breves

Foi assinado no dia 7 de março, na Câmara Municipal, um contrato de execução da empreitada 
para a pavimentação da rua António Rocha e da rua 1.º de Maio, na vila de Alijó. Este contrato tem 
o valor de 69.129.96€ e prevê-se que terá a duração de quatro meses.

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo participa nos dias 18, 19 e 20 de março na Feira 
de Produtos Regionais Portuguesas e da Ruralidade que se realiza em Nanterre, a 6 Km de Paris. 

Durante os três dias estarão em exposição e para venda diversos produtos característicos 
do concelho de Torre de Moncorvo, nomeadamente, vinhos, azeite, enchidos, queijos, amêndoa 
coberta, amêndoa torrada e caramelizadas, frutos secos, mel, compotas e bolos de amêndoa.

O concelho do Peso da Régua recebeu em 
fevereiro a Peace Run. O Centro Desportivo Mu-
nicipal apadrinhou a visita do grupo constituído 
por homens e mulheres que correm por uma cau-
sa: “se é possível correr em paz, também é possí-
vel viver em paz”.

Ação de sensibilização «Operação Floresta Protegida 
2016» em Mesão Frio

No âmbito da prevenção de incêndios florestais para o ano corrente, decorreu, em Mesão Frio, a 
ação de sensibilização e de esclarecimento «Operação Floresta Protegida», desenvolvida pelo Grupo 
de Intervenção Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republica (GIPS-GNR).

No dia 6 de março, cerca de 80 participantes associaram-se à iniciativa do município, deno-
minada “cuidando de si e prevenindo”. No sentido de assinalar o Dia da Mulher, o programa de 
iniciativas dirigidas a toda a população que, para além de visar a angariação de fundos para a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, “sensibilizou a população para a importância de fazer o auto exame 
da mama de forma a prevenir o flagelo da doença” referiu a Câmara Municipal.

FOTO: DR

FOTO: DR

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
realizou a 16 de março o Dia Aberto 2016. Nesse dia a UTAD 
recebeu os alunos que pretendem ingressar no Ensino Superior 
para descobrirem a experiência universitária que as cinco Es-
colas oferecem nas áreas das Ciências Agrárias e Veterinárias; 
Humanas e Sociais, Ciência e Tecnologia, Vida e Ambiente e 
Enfermagem.

UTAD abriu portas a futuros alunos do 
Ensino Superior

Peso da Régua é palco de música portuguesa

“PORTUGAL REBELDE AO TEATRO!” designa a parceria criada entre o Município do 
Peso da Régua e o projeto Portugal Rebelde, com vista a fazer de Peso da Régua um dos princi-
pais palcos da música portuguesa na região.

A Semana Leitura de Armamar, este ano intitulada Elos de Leitura, realiza-se de 14 a 18 de 
março, nas instalações das Piscinas Cobertas. Do programa constam sessões de leitura, exposi-
ções, uma feira do livro, colóquios e a presença de autores convidados.

Elos de Leitura em Armamar

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: SF

Amanhã, dia 18 de março, pelas 21h30, o auditório municipal de Santa Marta de Penaguião 
recebe a peça de teatro ”O Saco das Nozes” pelo Filandorra - Teatro do Nordeste.

”O Saco das Nozes” em Santa Marta de Penaguião

FOTO: DR



6 VIVADOURO  MARÇO 2016

Reportagem VivaDouro

Quatro mulheres, quatro ros-
tos e quatro percursos diferen-
tes. Um objetivo em comum: a 
luta pelos seus sonhos e objeti-
vos. No mês em que se assinala 
a comemoração do Dia Inter-
nacional da Mulher o Viva-
Douro foi conhecer a história 
de quatro mulheres da região 
do Douro que se encontram na 
liderança em diferentes áreas.

feminino a nível nacional, uma vez que 
no final do ano passado as mulheres 
lideravam 28,5% das empresas em 
Portugal.

Embora esteja ainda longe da 
percentagem de homens à frente 
das empresas, o estudo aponta para 
uma evolução positiva em todos os 
indicadores de emprego, gestão e 

liderança no feminino. 
Neste momento as mulheres 

representam 42,2% da força de 

trabalho das empresas em Portugal e 
a sua presença tem sido reforçada nos 
cargos de liderança e gestão.

Por setores de atividade, a maior 
concentração de mulheres líderes de 
empresas está no setor dos serviços 
(36,5%), alojamento e restauração 
(32,5%) e retalho (32,4%). 

No entanto, é na banca que as 
mulheres estão mais “equitativamente 
representadas na força de trabalho 
(48,2%), embora isso não se traduza 
nos lugares de topo, onde menos de 
um décimo das empresas é liderado 
pelo sexo feminino.

A presença feminina é mais 
expressiva nas sociedades anónimas, 
onde 21,4% se encontram nos 
órgãos da administração. Outra das 
conclusões é que existe uma “maior 
proporção” de mulheres no topo das 
empresas mais jovens, sendo que é nas 
startups, com menos de um ano de 
existência, que há maior predomínio 
de gestão e lideranças femininas. 

O mesmo estudo concluiu ainda que 
as empresas lideradas por mulheres 
tendem a privilegiar a diversidade de 
género nas estruturas de gestão. 

De acordo com um estudo do 
Peterson Institute For International 
Economics, junto de mais de 22 

mil empresas de várias indústrias e 
setores, em 91 países, uma empresa 
com cerca de 30% de mulheres na 
liderança pode ajudar a aumentar até 
seis pontos percentuais os seus lucros, 
em relação a empresas lideradas por 
homens. 

Um ambiente de trabalho mais 
inclusivo, respeito pela paternidade/
maternidade e abertura para 
investimentos em novos mercados são 
algumas das razões apontadas. 

O mesmo estudo constatou no 
entanto que em quase um terço das 
empresas analisadas não existem 
mulheres na administração ou em 
cargos de topo - 60% não têm mulheres 
na administração, 50% não as têm 
como executivas de topo e menos de 
5% têm mulheres como CEO. 

Os setores financeiros, da saúde 
e telecomunicações são os que têm 
mais mulheres executivas de topo. 
Em sentido inverso encontram-
se os setores das matérias-primas, 
tecnologia, energia e indústria. ■

Há cada vez mais mulheres em cargos

O calendário marcava o dia 4 
de julho de 1811 quando nasceu no 
Peso da Régua uma das mulheres 
mais marcantes do Douro, Antónia 
Ferreira, a emblemática Ferreirinha, 
como é habitualmente conhecida. 

Dona Antónia marcou pelo facto 
de ser um exemplo de iniciativa e de 
empreendedorismo, acabando por 
ser uma das personalidades mais 
complexas do Portugal do Séc. XlX. 

Construiu uma das maiores 
fortunas da sua época e ficou 
conhecida pela sua bondade, por 
se dedicar ao cultivo do Vinho do 
Porto e pelas notáveis inovações que 
introduziu. 

Do Douro para o mundo, Dona 
Antónia Ferreira ficou na história 
como uma das mulheres mais 
emblemáticas não só da região mas 
também de Portugal.

Mais de 200 anos separam a 
história de Dona Antónia das 
vivências das quatro entrevistadas que 
fomos conhecer. Mas não é só a data 
que é diferente, uma vez que também 
o panorama da liderança no feminino 
atualmente é bem distinto de há 200 
anos. 

De acordo com um estudo recente 
da Informa D&B há mais liderança no 

Texto: Salomé Ferreira

28.5% 71.5%

Liderança das empresas

Mulheres 
representam 42,2% 

da força de trabalho 
das empresas em 

Portugal.

Presença feminina 
é mais expressiva 

nas sociedades 
anónimas.

A maior 
concentração de 

mulheres líderes de 
empresas está no 
setor dos serviços 

(36,5%).

Nas eleições de 
2013 apenas 23 
mulheres foram 

eleitas presidentes 
de Câmara.



7VIVADOURO  MARÇO 2016

Reportagem VivaDouro

“Fazia parte dos meus objetivos 
de vida ser presidente de Câmara”, 
revelou ao VivaDouro Maria do Céu 
Quintas, a primeira mulher a presidir 
o Município de Freixo de Espada à 
Cinta. 

Nas eleições autárquicas de 2013, 
altura em que foi eleita, apenas 23 
mulheres ficaram como presidentes 
de Câmara a nível nacional. Sendo 
que Maria do Céu Quintas é a única 
mulher entre os presidentes dos 
concelhos pertencentes à CIM Douro.  

No entanto, a edil revela que nunca 
sentiu, “preconceito por ser mulher, 
bem pelo contrário, as pessoas 
aceitaram e acho que gostam que eu 
esteja aqui”, afirmou.

Antes de assumir o cargo de 
presidente, Maria do Céu Quintas, 
era subgerente da Caixa Geral de 
Depósitos, por essa razão revela que já 
estava “habituada ao trabalho”, explica 
a presidente. “Sempre dei muito 
aquela casa, se calhar sacrifiquei 
muito os filhos e o marido quando 
eram pequenos mas tudo se consegue, 
tenho o apoio deles se não tivesse seria 
um pouco mais difícil”, acrescentou.

Na opinião da presidente, a gestão 
entre a vida familiar e profissional 
neste momento é mais fácil, “uma vez 
que os filhos já estão crescidos não é 
muito difícil estar aqui”, revelou.

Entre as características que 
definem uma mulher na liderança, 
Maria do Céu Quintas, considera que 
“a mulher tem mais bom senso que o 
homem”. 

“Os homens talvez ajam muito 
por impulso, nós se calhar não, eu 
acho que temos um sexto sentido, 
há qualquer coisa de diferente nas 
mulheres”, declarou.

Maria do Céu Quintas faz um 
balanço positivo do mandato até ao 
momento, revelando que pretende 
voltar a candidatar-se nas próximas 
eleições autárquicas.

“As pessoas dizem que eu sou 
em exemplo, eu acho que sou uma 
lutadora”, afirmou Isabel Roçadas ao 
explicar o seu percurso profissional.

 Sempre ligada à medicina dentária 
preventiva acabou por realizar 
mestrado em Saúde Oral Comunitária, 
na Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade do Porto, local onde 
permanece enquanto docente.

 Natural de Vila Real, a médica 
dentista voltou à cidade após ter 
concluído os estudos, local onde 
avançou em 2006 com a abertura da 
própria clinica. Sendo que para além 
da clinica do Seixo em Vila Real tem 
também outra na cidade do Porto. 

“Estou sempre entre Vila Real e o 
Porto, claro que em termos familiares 
é complicado mas tenho felizmente no 
casamento alguém que me acompanha, 
porque tem um trabalho que lhe 
permite”, explicou. 

Isabel Roçadas tinha apenas 
23 anos quando iniciou a carreira 
enquanto dentista. Tendo como 
exemplo Ofélia Ribeiro, doutora 
com quem trabalhou inicialmente, a 
dentista natural de Vila Real revela 
que nunca sentiu dificuldade por ser 
mulher e se encontrar desde cedo à 
frente de um negócio. 

Questionada acerca da 
representatividade das mulheres na 
medicina, Isabel Roçadas, realça 
o facto de na faculdade “a grande 
percentagem” de alunos ser no 
feminino. 

No entanto, a dentista acredita que 
“depende muito da especialidade”, 
uma vez que “há especialidades 
em que nitidamente os homens 
têm prevalecido e noutras estão 
mais as mulheres, como é o caso da 
Ginecologia”, constatou.

Isabel Roçadas acredita que apesar 
de as estatísticas mostrarem que 
existem mais mulheres na liderança, 
“os grandes cargos ainda se mantém nos 
homens, a tradição ainda é o que era”, 
declarou, ao acrescentar que o que tem 
de mudar na sociedade para reverter 
esta situação são as “mentalidades, 
uma vez que competências todos têm, 
mulheres e homens”.

“O projeto da Quinta do Filoco 
nasceu com o meu avô que adquiriu 
uma grande área de vinha do Douro 
e construiu uma adega”, contou ao 
VivaDouro Marta Macedo, Enóloga e 
atual gestora da herdade. Depois de o 
negócio já ter passado de geração em 
geração, a empresária dedicou-se ao 
projeto em 2007.

A adaptação foi “um processo 
difícil, com muito para assimilar, 
aprender e ultrapassar”, revelou a 
enóloga, explicando que a aceitação ao 
início não foi fácil, “algumas pessoas 
viam-me simplesmente como uma 
mulher/miúda e não como empresária 
e enóloga”, contou ao VivaDouro.

Na opinião da enóloga, ainda 
existe algum preconceito em ver uma 
mulher na liderança, “ainda não existe 
muita confiança na mulher atual para 
o desempenho de funções em cargos 
superiores. Também se verifica muito 
machismo apesar de em muitos casos 
estar disfarçado”, acrescentou. 

No entanto, Marta Macedo 
acredita que a mulher “terá cada vez 
mais oportunidades de liderar em 
diferentes áreas”, revelou. 

“A mulher tem a capacidade de 
abraçar vários projetos ao mesmo 
tempo e mesmo assim resistir. A 
mulher é mãe, mulher, dona de casa, 
empresária, amiga, só aí vemos as 
imensas vertentes que uma mulher 
lidera”, afirmou Marta Macedo.

Na opinião da dirigente da Quinta 
do Filoco, o maior desafio para uma 
mulher na liderança é a conciliação da 
vida pessoal e familiar com o trabalho. 
“Ser líder requer tempo, dedicação e 
muito trabalho, algo fica sempre para 
trás”. 

Até ao momento, Marta Macedo 
considera a experiência de se 
encontrar na liderança da empresa, 
“bastante gratificante”.

A enóloga deixa uma mensagem 
para as mulheres do Douro, “acreditem 
nas vossas capacidades. Não desistam, 
enfrentem, desafiem, superem e sejam 
vós próprias em tudo o que desejam e 
façam”.

Licenciada em Engenharia 
Agrícola, Lurdes Carvalho teve um 
vasto percurso profissional. 

Começando a carreira enquanto 
professora de Física e Química 
durante sete anos, só mais tarde teve 
oportunidade de exercer na área que 
sempre aspirou, a agricultura. 

“Sou filha de agricultores e ao 
longo da minha vida sempre estive 
ligada a esta área”, afirma Lurdes 
carvalho, ao explicar o que a motivou 
a abrir a Associação de Agricultores 
do Douro em São João da Pesqueira. 

“Comecei a verificar que havia aqui 
uma necessidade, as pessoas recorriam 
a mim muitas vezes”, acrescentou.

Enquanto mulher à frente de uma 
associação, Lurdes Carvalho, revela 
que foi “muito bem aceite” pela 
população. “O facto de ser mulher não 
mudou nada, não quero de maneira 
nenhuma depreciar os homens mas nós 
mulheres temos mais sensibilidade e 
às vezes saímo-nos melhor”, afirmou.

“O essencial disto tudo é eu 
gostar daquilo que faço. Sou uma 
pessoa pragmática, muito ativa, traço 
objetivos na vida. Sempre disse que 
tinha de ser reconhecida de alguma 
maneira e tenho conseguido, com 
a minha forma de estar na vida”, 
declarou ao VivaDouro.

“Sou mãe e sou mulher, tenho uma 
vida familiar, os meus filhos sabem 
perfeitamente que os momentos que 
estou com eles é para estar com eles 
e sabem que a mãe tem uma vida 
profissional agitada e ativa para lhes 
poder proporcionar uma vida melhor”, 
explica Lurdes Carvalho, ao falar do 
equilíbrio entre os vários mundos de 
uma mulher.

“Tento estar sempre presente, foi 
por isso que também vim viver para 
São João da Pesqueira, para estar 
mais presente na vida deles”, revelou 
a engenheira agrícola natural de Vila 
Real.

Relativamente à representatividade 
das mulheres na agricultura, Lurdes 
Carvalho acredita que “as mulheres 
cada vez se interessam mais” por esta 
área. “Penso que a agricultura podia 
ser um lugar onde as mulheres se 
podiam evidenciar”, confessou.

de liderança em PortugalHá cada vez mais mulheres em cargos

Maria do Céu Quintas 
 Presidente da Câmara Municipal de 

Freixo de Espada à Cinta

Isabel Roçadas 
Proprietária da Clínica do Seixo, 

Vila Real

Marta Macedo
Responsável da Quinta do Filoco, 

Tabuaço

Lurdes Carvalho
Responsável da Associação de 

Agricultores do Douro
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I Jornadas de Engenharia Mecânica decorreram 
na UTAD
As I Jornadas de Engenharia Mecânica decorreram nos dias 8 e 9 de março na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
organizada pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica com o intuito de reunir antigos alunos, empresários e represen-
tantes de diversas empresas reconhecidas e qualificadas na área.

Esta iniciativa tem como ob-
jetivo principal dar a conhecer os 
oradores e as empresas que estes re-
presentam. O Núcleo de Estudantes 
pretende, desta forma, impulsionar 
o espírito proactivo dos alunos do 
curso e do restante público, assim 
como dar a conhecer as diversas 
vertentes profissionais pelas quais 

os estudantes de Engenharia Mecâ-
nica poderão enveredar no futuro. 

Foram vários os oradores de 
diversas empresas de referência 
que marcaram presença no even-
to. Os representantes, Rui Guerra 
e Fernando Antunes, da Mitsu-
bishi do grupo MCoutinho, que 
com mais de 50 anos de existência, 

assume-se como uma “expressão 
empresarial de uma vocação de 
serviço e de uma visão com futuro”. 

O grupo Flama, fundada por 
António Alves em 1977 e represen-
tada por Rui Pinho, jovem enge-
nheiro, na área de gestão da quali-
dade na fábrica da empresa. Com 
um crescente desenvolvimento na 
área de fabrico de louça e pequenos 
eletrodomésticos, atualmente, tem 
como clientes as mais prestigiadas 
empresas como Philips, Rowenta, 
Tefal, Severin, Turmix, Fagor e Delta. 

Hugo Delgado, diretor de ven-
das da LG Electronics. O evento 
contou também com a presença da 
Kathrein, fundada em 1919 para se 

dedicar ao desenvolvimento de ante-
nas para automóveis. Representada 
em Portugal por Miguel Pinto, Di-
retor Geral da Kathrein Automotive 
Portugal esta é a empresa que mais 
emprega no distrito de Vila Real.

A Finieco inova a monotori-
zação, minimização e compensa-
ção das emissões de carbono ine-
rentes à produção e handling do 
produto, tendo como principais 
valores a consciência ambiental, 
a otimização da gestão de recur-
sos, a responsabilidade social e a 
atenção ao cliente e ao fornecedor. 
Paulinho Pinto Ribeiro, advogado 
de formação e consultor jurídico.

A Bosch Car Multimedia desen-

volve soluções inteligentes integra-
das para entretenimento, navegação, 
telemática e funções de ajuda à con-
dução. Joel Silva, jovem engenheiro, 
é mechanical designer na Bosch Car 
Multimédia. Esteve presente nas Jor-
nadas para falar sobre este mundo 
automóvel e como usa as suas com-
petências de desenho fora do seu 
posto de trabalho. César Moreira, 
diretor do Continente Vila Real, foi 
outra das participações neste evento.

Sob o tema “Ideias semeiam 
ideias”, as I Jornadas de Engenharia 
Mecânica encontraram-se aber-
tas ao público em geral e visavam 
a partilha de ideias e experiências 
entre os oradores e o público.■

PUB

As melhores bandas, selecionadas por 
um júri nomeado pela AAUTAD, vão 
subir ao palco da Semana Académica da  
UTAD. 

As bandas a concurso vão ser avalia-

das em três etapas, nos dias 31 de março, 
7 e 14 de abril, no Club Vila Real. O even-
to dedicado aos estudantes da academia 
transmontana acontece entre os dias 21 e 
27 de abril.■

AAUTAD promove concurso de 
Bandas de Garagem
A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (AAUTAD) retoma no final do mês o Concurso de 
Bandas de Garagem.

Tendo como lema “Unidos por Vila 
Real”, os militantes do PSD de Vila Real 
elegeram, com 94% dos votos, Luís Leite 
Ramos, atual deputado da Assembleia da 

República, como novo presidente da co-
missão política.

José Costa Leite e Vasco Amorim de-
sempenham o cargo de vice-presidentes, 
Paulo Matos Cunha fica como tesoureiro e 
Pedro Seixas Silva como secretário. Daniel 
Bastos, antigo deputado da Assembleia da 
República passa a presidir a Assembleia de 
secção. 

As eleições para a comissão política 
concelhia do PSD de Vila Real, acontece-
ram ao mesmo tempo que as diretas para 
a eleição do presidente do PSD, que vol-
taram a eleger Pedro Passos Coelho como 
líder do partido.■

Luís Ramos eleito presidente da 
comissão política de concelhia 
do PSD Vila Real
Tiveram lugar no dia 5 de março as eleições para a comissão 
política de concelhia do PSD Vila Real. Luís Leite Ramos foi 
eleito com 94% dos votos.
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Com casa cheia ao longo de todo 
o dia, foi a 2 de março que teve lu-
gar o Ativo´16, conferência anual 
que tem como objetivo a partilha de 
ideias, de forma a contribuir para o 
desenvolvimento do empreende-
dorismo dos estudantes na região 
de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Sob o lema “Vais ficar desativo?”, 
o programa promoveu a partilha 
de experiências e ideias de várias 
personalidades empreendedoras, 
“que atingiram o sucesso através de 
muito esforço e iniciativa própria”. 

“O orador é um exemplo que 
pode inspirar os estudantes, prin-
cipalmente em tempos compli-
cados como os  atuais, em que 
as perspetivas de um bom em-
prego são neste momento mui-
to baixas”, explica a organização. 

Na edição deste ano a USC, 
empresa organizadora do evento, 
ao contrário de anos anteriores, op-
tou por não escolher um tema para 
as conferências, “não quisemos ter 
um tema, escolhemos os oradores 
pelo caráter da pessoa e a vonta-

de que ela tinha de falar”, explicou 
ao VivaDouro Beatriz Carvalho 
Pereira, membro da organização.

Foi exatamente essa vontade 
de partilhar a própria experiência 
que levou Miguel Neiva a aceitar 
o convite da organização para fa-
zer parte do painel de oradores. 

Designer Gráfico e ex-docente 
na Universidade do Minho, Miguel 
Neiva foi o primeiro português a in-
tegrar a rede da Ashoka, organização 
que identifica e apoia ideias social-
mente inovadoras que têm potencial 
para mudar o mundo, com a criação 
de um código gráfico monocromá-
tico de identificação de cores para 
pessoas que sofrem de daltonismo. 

Inventor do projeto ColorADD, 
Miguel Neiva acredita que “parti-
lhar experiências é uma maneira 
de ajudar no bom sentido quem 
quer fazer um caminho que não 
foi feito por ninguém de perce-
ber e aprender com a experiência 
dos outros”, revelou ao VivaDouro. 

Sublinhando a importância des-
te tipo de eventos, o empreendedor 
quis deixar uma mensagem para to-
dos os estudantes que se encontram 
a ingressar no mercado de trabalho: 
“para os bons há sempre lugar, por 
isso queiram ser os bons mas não a 
qualquer preço, porque a paixão e a 
vontade de se fazer uma coisa de que 
se gosta, pelo menos no meu caso, é 
metade do meu ordenado e é o que 
me faz levantar de manhã para tra-
balhar, o prazer que tenho naquilo 
que faço”, afirmou ao VivaDouro. 

Com um bloco de conferên-
cias de manhã e outro da parte 
da tarde, o evento contou com a 
sala lotada em todas as interven-
ções, sendo que a plateia era na 
sua maioria constituída por estu-
dantes, “mas também pela popu-
lação em geral e por professores”, 

ressalvou Beatriz Carvalho Pereira. 
Questionada acerca da adesão do 

público ao longo das cinco edições, 
a aluna de Mestrado em Engenharia 
Mecânica, revela que no “ano passa-
do houve um bocadinho menos pes-
soas, talvez porque a divulgação foi 
feita um pouco mais tarde”, declarou.

Pedro Fernandes, aluno da licen-
ciatura em Engenharia Mecânica na 
UTAD, participou pela primeira vez 
no evento, “houve alguns colegas do 
meu curso que já me tinham falado 
de outras edições e decidi vir expe-
rimentar”, afirmou ao VivaDouro.

“Nós como universitários e no 
meu caso em particular como fina-
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Ativo´16 promove o empreendedorismo jovem 
através da partilha de casos de sucesso
A Utad Solutions Consulting (USC), Empresa Júnior da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro organizou, pelo 5.º ano 
consecutivo, mais uma edição do Ativo, conferência anual sobre Empreendedorismo e Liderança. Fortunato Frederico, Sara 
Nunes, Eduarda Freitas, Miguel Neiva e Helena Ribeiro foram alguns dos oradores que estiveram presentes nesta edição do 
Ativo.

Texto: Salomé Ferreira

“       s partilhas são 
interessantes, realmente puxam 
pela nossa inquietação e mostra 
que sermos ativos e inquietos 
muitas vezes compensa”.

“        s oradores têm ideias 
muito diferentes daquilo 
que eu estava à espera e é 
uma força que me dá para 
continuar no curso em que 
estou e tentar levar até ao 
resto das pessoas a ideia que 
tenho”.

Pedro Fernandes
Engenharia Mecânica

Eva Rodrigues
Gestão

A O

lista, este tipo de eventos acaba 
por nos dar uma grande motiva-
ção para quando sairmos para o 
mercado de trabalho”, revelou ao 
falar da importância do evento.

Eva Rodrigues, aluna do se-
gundo ano no curso de Gestão, 
acredita que o “empreendedorismo 
é sem dúvida uma solução para o 
desemprego jovem, porque vai ge-
rar mais postos de trabalho”, expli-
cou a estudante que se encontrava 
a assistir ao bloco de conferências. 

A organização fez um “ba-
lanço positivo” da 5.ª edição do 
Ativo, garantindo já a realização 
do Ativo´17 no próximo ano.■

> Miguel Neiva, inventor do projeto ColorADD

> O coffee break ficou a cargo da Esprodouro, Escola Profissional da Pesqueira

FOTO: DR
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“Do Douro ao Atlântico” é o 
tema e fio condutor que une as 
duas cidades que este ano parti-
lham a Capital da Cultura do Eixo 
Atlântico, Matosinhos e Vila Real.

A Capital da Cultura do Eixo 
Atlântico surgiu em 2007 numa 
cooperação entre o norte de Por-
tugal e a Galiza, com o objetivo de 

valorizar a cultura que é comum e 
os artistas que a perpetuam. Par-
tindo desta ideia, o Município 
de Vila Real decidiu apresentar 
em 2015 uma candidatura à or-
ganização deste evento Ibérico. 

De acordo com o município 
esta candidatura insere-se na 
política de promoção nacional e 

internacional da marca Vila Real. 
“Está na altura de Portugal e o 
Mundo conhecerem este segre-
do, que esteve guardado tempo 
demais. Quer através de even-
tos desportivos como o WTCC 
ou de eventos culturais como 
a Capital da Cultura do Eixo 
Atlântico, Vila Real está, cada 
vez mais, nas bocas do mundo”, 

A Capital da Cultura preten-
de “criar uma montra que permi-
ta aos agentes culturais levarem 
a sua oferta a mais de 7 milhões 
de pessoas no Norte de Portugal 
e na Galiza”, informa a autarquia. 

Vila Real aproveita o mote 
também para celebrar o território 
a jusante deste curso. No ano em 
que se celebram os 260 anos da 
Região Demarcada do Douro, re-
conhecida pela UNESCO como 

Património da Humanidade, 
“a simbologia do “vinho” surge 
como uma oportunidade de brin-
darmos à cultura de uma forma 
ampla e universal, indo às raízes, 
reconhecendo a nossa identida-
de e, a partir daí, perspetivando 
o futuro”, afirma a autarquia.

Com incidência nos meses 
de maio a outubro, prevê-se que 
a programação de Vila Real Ca-
pital da Cultura Eixo Atlântico 
2016 inclua cerca de duas cen-
tenas de eventos em diferentes 
espaços e instituições da cidade 
e em diferentes áreas artísticas, 
como teatro, dança, música, ar-
tes urbanas, fotografia, cinema, 
literatura, artes plásticas, além de 
eventos relacionados com o pen-
samento crítico ou com a promo-
ção de produtos endógenos da re-

gião, com destaque para o vinho.
A programação da Capi-

tal da Cultura abre a 5 de maio 
com a vinda a Vila Real, pela 
primeira vez, da Orquestra Gul-
benkian, num concerto inte-
grado na digressão de estreia 
do Concerto para Piano e Or-
questra de Mário Laginha. No 
mesmo dia será inaugurada a 
Bienal de Pintura do Eixo Atlân-
tico e realizar-se-á uma evocação 
do escritor Trindade Coelho. 

 “Estamos certos de que este 
evento marcará mais uma página 
de ouro da nossa cultura. Que-
remos que a Capital da Cultura 
do Eixo Atlântico seja um evento 
dinâmico e vibrante, próprio de 
uma cidade jovem e com mui-
ta vontade de afirmação”, reve-
lou o município de Vila Real.■

Vila Real Capital da Cultura do Eixo Atlântico
Vila Real e Matosinhos partilham, a partir de Maio, o título de capital do Eixo Atlântico. O objetivo central é atrair mais de 7 milhões 
de pessoas do Norte de Portugal e Galiza através de um vasto programa cultural desenvolvido ao longo deste ano.

PUB
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Especial Amendoeiras em Flor

Entre 27 de fevereiro e 6 de 
março todos os caminhos foram 
dar a Freixo de Espada à Cinta. 

Com a promoção dos 
produtos da região como 
principal objetivo, o mu-
nicípio voltou a apostar na 
realização daquele que é o 
maior evento do concelho. 

O certame contou com a 
participação de mais de 80 
expositores, entre os quais 
24 eram dedicados à gas-
tronomia da região, no-

meadamente a amêndoa, os 
enchidos, os vinhos, os quei-
jos e a doçaria tradicional. 

Maria do Céu Quintas, pre-
sidente da Câmara Municipal, 
mostrou satisfação pelo facto 
de o número de expositores 
freixenistas ter aumentado 
este ano, “fiquei muito satis-
feita porque foram as pessoas 
de Freixo que apareceram de 
novo e isso é muito bom si-
nal”, afirmou ao VivaDouro. 

Com as amendoeiras em 

flor como pano de fundo, vá-
rios foram os visitantes que se 
deslocaram até à vila manueli-
na para participar no certame. 

Apesar de não conseguir 
contabilizar o número de 
pessoas que visitam Freixo 
de Espada à Cinta nesta al-
tura, Maria do Céu Quintas, 
sublinha que “grande parte 
dos turistas são espanhóis”. 

“No fundo a nossa aposta é 
mesmo no lado espanhol, têm 
mais poder de compra e acaba 
por ser um importante mer-
cado para nós”, explica a edil. 

Para além de haver mais 
freixenistas a expor os produ-
tos da região, também os vizi-
nhos espanhóis aumentaram a 
presença na edição deste ano 
da Feira Transfronteiriça. Com 
o rio Douro como elemento 
unificador, Freixo de Espada à 
Cinta estreitou assim mais uma 
vez relações com Espanha, 
nomeadamente Salamanca. 

Emília Penha, represen-
tante de Hinojosa do Dou-
ro, município de Salaman-
ca, foi um dos expositores 
espanhóis presentes na feira 
que exemplifica essa rela-
ção entre os dois territórios. 

A participar pelo 5.º ano 
consecutivo no certame, Emí-
lia Penha encontra-se a promo-
ver os produtos do município, 
como o queijo e a doçaria tra-
dicional. “Estamos muito con-
tentes com esta feira”, afirmou 
ao VivaDouro, garantindo que 
têm intenções de participar no-
vamente na próxima edição.

“Vêm cá muitos espanhóis 
porque é muito perto. Coope-
ramos mutuamente, nós com-
pramos aos portugueses e eles a 
nós, estamos muito em contacto 
uns com os outros”, garantiu. 

Apesar de ser dedicada à 
amêndoa vários foram os pro-
dutos que estiveram em desta-
que na feira. Entre os queijos, 
os enchidos e os doces, hou-
ve ainda lugar para a cerveja 
artesanal produzida pela Bio 
Freixo, empresa freixenista, 
bem como o azeite e o vinagre. 

“Decidimos participar por-
que estamos na nossa terra”, 
revela Paulo Tasca, proprietá-
rio da Bio Freixo, frisando o 
facto de terem marcado pre-
sença no certame desde que 
formaram a empresa em 2012.

Revelando que a divulgação 
é o principal objetivo da par-
ticipação na Feira Transfron-
teiriça, Paulo Tasca considera 
que o retorno é essencialmente 

Feira Transfronteiriça festeja Amendoeiras
em flor em Freixo de Espada à Cinta

Com as amendoeiras em flor como atrativo o município de Freixo de Espada à Cinta realizou mais uma edição da Feira Transfrontei-
riça das Arribas do Douro e Águeda. A edição deste ano ficou marcada por um aumento do número de expositores, totalizando mais 
de 80. O certame promoveu ainda a cooperação entre o concelho e a vizinha Espanha.

Texto: Salomé Ferreira

“          uma boa feira de artesanato 
com produtos da região, os 
queijinhos, os enchidos e os 
docinhos, tudo é bom”.

porque já têm “vários clien-
tes espalhados por vários 
sítios, nomeadamente Es-
panha e esta feira é muito vi-
sitada por espanhóis”, afirmou.   

Também o artesana-
to teve lugar de destaque 
na XVI edição da feira, no-
meadamente a Seda, um 
dos ex-líbris do concelho. 

Susana Martins, uma das 
poucas que ainda se dedicam 
a esta atividade, revela que a 
técnica utilizada na criação e 
extração da seda é “muito atra-
tiva”. “Encanta muitas pessoas 
porque é um método muito an-
tigo e tudo manual”, afirmou.

De acordo com Susana Mar-
tins, a “repercussão nas vendas 
é essencialmente depois das 
feiras”, uma vez que neste tipo 
de certames as pessoas ficam a 
conhecer e “depois encomen-
dam”, referiu ao VivaDouro. 

A autarca faz um balan-
ço positivo desta edição do 
certame, “desde que seja bom 
para a população para mim é 
ótimo”, afirmou ao VivaDouro. 

O programa de festivida-
des da Amendoeira em Flor 
de Freixo de Espada à Cinta 
encerra no dia 20 de março 
com a realização do Campeo-
nato Nacional de Motocross.■

“       cho que a feira está muito 
gira, muito interessante e tem 
coisas muito boas”.

Maria Fernanda Correia 
Costa da Caparica

Olímpio Matos
Seixal

É A

FOTO: DR

> A Vice Presidente da Diputacion de Salamanca esteve na inauguração do certame com Maria do Céu Quintas

> Paulo Tasca, proprietário da Bio Freixo
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Com o objetivo de afirmar 
o concelho como “polo atrati-
vo das Amendoeiras em Flor”, o 
município de Vila Nova de Foz 
Côa realizou um investimento 
de mais de 120 mil euros nes-
te certame, que se estendeu ao 
longo de três fins-de-semana.

“Consideramos este valor não 
como uma despesa mas um inves-
timento, porque atrai muitas pes-
soas”, declarou João Paulo Sousa, 
vereador da Câmara Municipal. 

Vila Nova de Foz Côa de-
nomina-se como a capital da 
amendoeira em flor, sendo 
que João Paulo Sousa salien-
ta ainda o facto de serem o 
“único concelho do país com 
dois patrimónios mundiais”. 

As festividades da Amen-
doeira em Flor levam a Foz Côa 
principalmente turistas nacio-
nais, “isto já é uma tradição, são 
35 anos de festa e temos uma 

grande quantidade de gente do 
Douro e do Minho que nos vem 
visitar”, afirmou ao VivaDouro.

João Paulo Sousa salien-
ta ainda a aposta no mercado 
Espanhol, “não nos podemos 
esquecer que estamos a fazer 
uma grande aposta em termos 
de Espanha e neste momento 
os nossos vizinhos espanhóis já 
colocam no circuito das amen-
doeiras vir aqui”, declarou.

Desfile Etnográfico
encerra as festividades 

Com um programa de ati-
vidades variadas ao longo dos 
dias, foi no dia 13 de março 
que saiu à rua o Desfile Etno-
gráfico, uma referência desta 
festa da amendoeira em flor, 
que João Paulo Sousa conside-
ra a “cereja no topo do bolo”. 

O relógio marcava as 14 ho-

ras quando os carros do des-
file se começaram a alinhar. 
As ruas já se encontravam re-
pletas de gente, ansiosas para 
ver mais uma edição do tão 
aguardado Desfile Etnográfico. 

Zulmira Trigo Lopes, já é uma 
espectadora assídua deste mo-
mento da festa, “gosto muito do 
desfile, venho todos os anos ver”, 
confessou ao VivaDouro enquan-
to esperava que o cortejo inicia-se.

Também Maria Emília foi de 
propósito de Cinfães do Douro 
até Foz Côa para assistir ao en-
cerramento das festividades, “es-
tou a achar muito bonito, nunca 
vi o desfile, estou muito curio-
sa”, revelou enquanto aguardava. 

Desde o azeite, ao vinho, às 
amêndoas, às várias profissões e 
tradições que definem o conce-
lho, foram cerca de 80 os carros 
que desfilaram por mais de três 
quilómetros ao redor da vila, na-

quela tarde solarenga de domingo. 
 “Um dos pontos fundamentais 

era mostrar a parte etnográfica, a 
cultura, como é que se vivia anti-
gamente”, explica João Paulo Sousa.

O vereador sublinha ainda o 
facto de terem estado envolvidas 
todas as freguesias do concelho, 
contabilizando mais de 450 pessoas. 

“O nosso objetivo não é ter um 
desfile carnavalesco, não é isso 
que se pretende. Este ano colo-
camos muita animação no meio, 
isso foi importante para dar mais 
cor, a preocupação no fundo era 
mostrar as nossas vivências”, afir-

Festas das Amendoeiras em Flor são 
motivo de atração em Vila Nova de Foz Côa

Vila Nova de Foz Côa recebeu, de 26 de fevereiro a 13 de março, mais uma edição da festa das Amendoeiras em Flor e dos Patri-
mónios Mundiais. A autarquia faz um balanço positivo da 35.ª edição daquela que é uma das festividades mais emblemáticas 
do concelho.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

“          desfile está muito engraçado, 
tem mais carros este ano. Está 
muito bonito”.

mou o membro da autarquia.
Para além de diversas ativi-

dades culturais, gastronómicas, 
desportivas, entre outras, o car-
taz da XXXV Festa da Amen-
doeira em Flor e dos Patrimó-
nios Mundiais, contou ainda 
com nomes como os D.A.M.A, 
Miguel Gameiro e Ana Malhoa. 

João Paulo Sousa faz um 
balanço “extremamente positi-
vo” do certame, “dá-nos animo 
para que no próximo ano vol-
temos a investir e colocar Foz 
Côa na rota da Amendoeira 
em Flor”, concluiu o vereador.■

“  e facto é interessante, 
aprendemos muito, quem não 
conhece as diversas atividades 
do concelho fica a saber 
mais”. 

José Coutinho
Peso da Régua

José
Pinhel

O D
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Especial Amendoeiras em Flor

“Torre de Moncorvo é um dos 
maiores produtores de amêndoa 
do país e um dos concelhos que 
mais importância dá às festivi-
dades da Amendoeira em Flor”, 
afirmou Nuno Gonçalves, pre-
sidente da Câmara Municipal.

Apesar de não conseguir con-
tabilizar o número de turistas que 
visitam o concelho nesta altura do 
ano, o edil considera que a festa 
continua a “atrair imensos turis-
tas seja de autocarro ou veículo 
próprio”, revelou ao VivaDouro.

Sendo que a maior parte dos 
visitantes ainda continuam a ser 
os nacionais, a autarquia tem tam-
bém apostado na divulgação das 
atividades em Espanha, “estando 
Salamanca relativamente perto 

de Torre de Moncorvo é cada vez 
mais comum encontrar visitan-
tes espanhóis na vila”, confessou.

Com mais turistas a visitar o 
concelho, este acréscimo de gente 
favorece positivamente a econo-
mia local, “com a maior afluência 
de gente a Torre de Moncorvo é 
normal que os restaurantes e os 
cafés, alojamentos locais e lojas de 
produtos regionais beneficiem de 
um bom retorno económico nes-
ta época do ano”, constatou o edil.

Dina Morais, proprietária de 
uma loja de produtos regionais e 
de um restaurante na vila, consi-
dera que o negócio “fica melhor” 
nesta altura. “Isto traz sempre gen-
te, nós os comerciantes esperamos 
por esta altura todo o ano, há mais 

movimento”, revelou ao VivaDouro.
Entre as várias atividades con-

tidas no cartaz, que Nuno Gon-
çalves considera já fazer “parte do 
panorama nacional”, o presidente 
destaca a I Mostra de Artes Cénicas 
de Torre de Moncorvo, o Fim-de-
-semana Gastronómico do Borre-
go da Churra da Terra Quente, o 
Encontro de Tunas, o Mercado a 
Gosto da Amendoeira, o percur-
so pedestre da Rota das Amen-
doeiras e a Feira Medieval que se 
irá realizar entre 8 e 10 de abril. 

O município tem vindo a “apos-
tar num programa variado nestas 
festividades sendo o investimento 
compensado pelo número de visi-
tantes que vêm a Torre de Moncorvo”, 
afirmou ao VivaDouro o presidente. 

Até ao momento, o autarca faz 
“um balanço extremamente po-
sitivo para o concelho e para as 
suas gentes”, desta edição das fes-
tividades da Amendoeira em Flor.

Consumidos 1200 kg de 
carne no Fim-de-semana 
Gastronómico do Borrego 
da Churra

Os restaurantes da vila de 
Moncorvo serviram nos dias 4, 5 
e 6 de Março vários pratos confe-

cionados com borrego, nomeada-
mente assado no forno ou na bra-
sa, estufado, com arroz de miúdos, 
em ensopado ou em caldeirada.

“O evento foi um sucesso, tal 
como aconteceu no ano passado, mui-
tos foram os visitantes que se desloca-
ram até Torre de Moncorvo para pro-
var esta iguaria”, revelou o presidente.

“Posso-lhe dizer que os restauran-
tes tiveram muita afluência nestes três 
dias”, acrescentou Nuno Gonçalves.

Os visitantes puderam pro-
var esta iguaria nos 15 restaurantes 
aderentes, sendo que ao longo do 
fim-de-semana foram consumi-
dos mais de 120 borregos, num to-
tal de mais de 1200 kg de carne.  

“O Borrego da Churra da Terra 
Quente só existe nesta zona e é um 
produto DOP”, explica o presiden-
te, “os animais são criados à base de 
pastos e abatidos muito jovens, o que 
define e mantém o sabor caracte-
rístico desta carne”, concluiu o edil.

Festa da Amendoeira em Flor beneficia 
economia local de Torre de Moncorvo

Sendo a amêndoa o produto de excelência do concelho, os meses de fevereiro e março em Torre de Moncorvo são sinónimos de 
festividades da Amendoeira em Flor. Nuno Gonçalves, presidente da autarquia, faz até ao momento um “balanço extremamen-
te positivo”, do certame que leva milhares de visitantes à vila.

Texto: Salomé Ferreira

“   iemos de propósito ver  as 
amendoeiras em flor. Estou a gostar 
muito, a gastronomia é muito 
boa.”

Autarquia com expetati-
vas “elevadas” para a Feira 
Medieval

Ainda integrada no cartaz das 
festividades da Amendoeira em Flor 
o município recebe entre 8 e 10 de 
abril a Feira Medieval de Torre de 
Moncorvo, sendo que a autarquia 
tem “expetativas elevadas” para o 
evento. 

“A Feira Medieval de Torre de 
Moncorvo tem algumas particula-
ridades que outras do país não têm, 
como por exemplo o elevado nú-
mero de figurantes que nestes dias 
se vestem a rigor e desde logo toda 
a envolvência da comunidade local”, 
revelou o autarca.

“Venham à Feira Medieval de 
Torre de Moncorvo e deixem-se le-
var pelo ambiente vivido dentro das 
portas da vila medieval e entrem em 
plena idade média”, convida Nuno 
Gonçalves.■

“   stou a gostar muito do 
ambiente, a população é muito 
simpática. Acarinham com 
outra vontade.”

Rui Torgal
Porto

Daniel Martins
Alenquer

V E

FOTO: DR

FOTO: DR
> Abertura da l Mostra de Artes Cénicas de Torre de Moncorvo

> Fim-de-semana Gastronómico do Borrego da Churra
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Em que contexto é que surgiu a 
Adega Cooperativa de Mesão Frio?

A cooperativa de Mesão Frio é a 
mais antiga do Douro. Foi fundada 
em 1950 e baseou-se no modelo de 
um grupo de pessoas que sentiram 
na época as dificuldades dos agricul-
tores em comercializar os vinhos. Em 
1950 começaram com cerca de 13 
sócios, hoje a cooperativa tem per-
to de 500 sócios. Isto é fundamental 
porque nós estamos numa região de 
minifúndio em que os lavradores não 
tinham autonomia para comerciali-
zar os vinhos portanto hoje a coope-
rativa trata da comercialização desses 
pequenos e médios viticultores, cerca 
de 60% estão na cooperativa. 

Quais são as principais vanta-
gens que os produtores encontram 

ao trabalharem com as cooperati-
vas?

Entregam aqui a sua produção 
que de outra maneira seria difícil 
escoar e nós tratamos de comercia-
lizar o vinho e depois pagamos-lhes, 
dependendo dos resultados de cada 
ano. Esta cooperativa tem tudo pago 
aos associados, tem tudo pago aos 
fornecedores e é uma cooperativa 
que respira saúde. 

Pode então garantir que a coo-
perativa está com uma boa saúde 
financeira?

Sim, está. Vai trabalhando, mas 
apostamos seriamente na qualida-
de dos produtos essencialmente, 
ajudamos os agricultores também 
a produzirem o melhor possível 
porque nós não conseguimos fazer 

bons vinhos se não tivermos boa 
matéria-prima. Tem havido uma 
boa correspondência da parte dos 
viticultores a colocarem nas vinhas 
novas castas. 

Como é que foi a produção nos 
últimos três anos?

O ano de 2014 foi bastante mau, 
mas o ano passado foi excelente, 
tanto em quantidade como em qua-
lidade. 

Sentiram os efeitos da crise nos 
últimos anos?

A crise está em tudo, de maneira 
que no setor dos vinhos notou-se, 

mas nós tentamos inovar, apostar se-
riamente na qualidade e procurando 
novos mercados conseguimos pas-
sar. Mas a crise também ainda não 
acabou.

Como é que tem sido a evolu-
ção do número de sócios ao longo 
dos anos?

Tem-se mantido, há pequenos 
agricultores que deixaram de cultivar 
as suas parcelas. Saem alguns sócios 
por ano, saem meia dúzia mas entra 
uma dúzia, está mais ou menos equi-
librado. Estamos também cada vez 
mais a ter sócios de outros concelhos.

Em que medida é que a Coope-
rativa tem apostado na exportação?

Cerca de 25% do que produzi-
mos destina-se à exportação. Expor-
tamos para o Canadá, para o Luxem-

burgo, para a Bélgica, Holanda. 

Qual é a principal dificuldade 
sentida pela cooperativa neste mo-
mento?

A dificuldade é a valorização 
do vinho em si. Era importante que 
os associados recebessem mais do 
que estão a receber neste momento, 
apesar de sermos das Adegas que 
melhor valoriza as uvas dos agricul-
tores, em que melhor se paga. Nós te-
mos quase religiosamente o dia certo 
para pagar, isso é importante porque 
eles já estão à espera desse dinheiro. 
Como cooperativista e representante 
desta gente penso que era importan-
te que eles recebessem mais dinheiro, 
porque todos nós sabemos quanto 
custa trabalhar o Douro, sabendo 
que hoje 40% das vinhas ainda estão 
em sistema tradicional, não estão 
mecanizadas. 

Considera que Portugal se con-
segue distinguir de outros países da 
Europa neste setor?

Nós temos uma potencialida-
de muito grande, temos excelentes 
vinhos, agora falta qualquer coisa 
para dizer às pessoas do mundo que 
nós temos dos melhores vinhos do 
mundo. Falta uma divulgação feita 
asserio, as entidades competentes ti-
nham que apostar numa promoção 
dos vinhos portugueses. 

Na sua opinião qual é o princi-
pal entrave ao desenvolvimento das 

cooperativas em Portugal?
As cooperativas vão ter sempre 

o seu lugar, não podem substituir as 
empresas nem as empresas podem 
substituir as cooperativas. Cada uma 
tem o seu papel. Agora temos que 
cada vez mais estar todos em con-
junto para ir para a frente, estar em 
consonância, porque o grande pro-
blema de tudo isto é que muitas vezes 
andamos de costas viradas uns para 
os outros. Há pouca abertura quer 
das direções das cooperativas, quer 
das entidades oficiais para promove-
rem ou fazerem essa junção. Fala-se 
em união de cooperativas mas não se 
faz, não há incentivos a isso. Era im-
portante cada vez mais lutar com os 
mesmos objetivos. 

Na presidência desde 2004, vai 
voltar a concorrer novamente nas 
eleições deste ano?

Sim vou, é um projeto muito sim-
ples, acho que as pessoas não estão 
descontentes com o meu trabalho, 
também não vislumbro que apareça 
mais alguém para concorrer.

Qual é o balanço que faz até 
agora do tempo em que se encontra 
à frente da direção?

Acho que foi bom, tivemos altos e 
baixos, muito trabalho no início. Mas 
acho que entrámos em velocidade 
cruzeiro e as coisas vão andando por 
elas. Temos tentado fazer o melhor 
possível.■

João Pedro Pires: “É uma cooperativa que 
respira saúde”
O VivaDouro esteve à conversa com João Pedro Pires, presidente da Adega Cooperativa de Mesão Frio. Dirigente da coopera-
tiva desde 2004, João Pedro Pires pretende voltar a candidatar-se nas eleições que se irão realizar este ano.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> João Pedro Pires, presidente da Adega Cooperativa de Mesão Frio

O Douro sabe bem.



A Assembleia Geral das Nações Unidas 
declarou 2012 como Ano Internacional das 
Cooperativas. Foi um ano de grandes reali-
zações por todo o mundo, de muito inter-
câmbio cooperativo, alguma edição de obras 
sobre o tema, de um apreciável número de 
artigos de imprensa , quiçá só publicados 
por se estar a comemorar aquele evento.

Cavalgando aquela oportunidade única 
nestes quase duzentos anos de cooperativis-
mo moderno, a Aliança Cooperativa Inter-
nacional fez aprovar um Plano de Ação para 
a Década, cuja frase choque foi: em 2020 o 
modelo cooperativo será o modelo empre-
sarial de maior crescimento a nível mundial.

A CASES traduziu o Plano de Ação 
para português, acessível no site da 
ACI www.ica.coop clicando em Blue-
print for a Cooperative Decade e de-
pois no ícone da  língua portuguesa.

O Plano de Ação centra-se em 5 grandes 
áreas de atuação, entendidas como aquelas 
que melhor deverão ser concretizadas, evi-
tando com isso dispersão de esforços. A saber: 

Participação; Sustentabilidade; 
Identidade; Quadro legal e Capital.

Permitam-me que comece por res-
pigar do Plano de Ação estas duas frases:

“O ponto de partida da estratégia para 
um futuro cooperativo global é a reclamação 
poderosa feita pelas cooperativas ao mundo 
exterior: temos uma forma de empresa que 
é, a um tempo, melhor, e capaz de oferecer 
à economia global um maior equilíbrio face 
ao presente domínio de um único modelo”.

“Num mundo que sofre de um défice 
de democracia representativa e ditadura do 
curto prazo, as cooperativas demonstram 

como se podem fazer negócios não apenas 
de modo diferente, mas melhor – não apenas 
no seu próprio interesse, mas no do mundo. 

Contudo, para espalhar esta importante 
mensagem é necessário clarificar como se 
devem definir e diferenciar as cooperativas. 
Isso é importante para o próprio setor coo-
perativo, por criar um sentimento forte de 
identidade comum, mas é também impor-
tante que uma mensagem cooperativa iden-
tificável ou uma «marca» seja difundida, que 
permita diferenciar esta forma de empresa”.

Palavras a um tempo afirmativas e refle-
xivas, elas significam que somos melhores 
do que aquilo como nos vêm, mas ao mes-
mo tempo somos pouco capazes de explicar 
porque é que somos melhores, por nos fal-
tar capacidade de chegar a um público mais 
amplo. Há que fazer passar a mensagem, e 
por esse motivo, Jornadas como aquelas que 
cooperativas, associações, imprensa -com 
destaque para o semanário para o qual es-
crevo - e autarquias locais realizam há mais 
de uma década em São João da Pesquei-
ra, não podem deixar de ser apresentadas 
como exemplo às cooperativas nacionais 
e aos companheiros de percurso no que 
se reconhece hoje como economia social.

Há anos que a CASES vem acompa-
nhando as Jornadas da Pesqueira, mas 
passada a X edição, não podemos mais 
limitar-nos a esse acompanhamento, temos 
de fazer bastante mais, porque temos de ser 
sensíveis a iniciativas do movimento coo-
perativo e associativo com provas dadas, 
iniciativas que são planificadas e concreti-
zadas com base nas forças locais e na caro-
lice de uns quantos dirigentes e interessados.

Por proposta dos organizadores iremos 
colaborar na preparação das XI Jornadas, 
em termos de ideias, mas sobretudo em ter-
mos de sensibilização dos leitores da Vida 
Económica e do Vivadouro para a proble-
mática cooperativa e da economia social.

Iremos também procurar chegar ao 
maior número possível de autarcas, pro-
curando que individualmente ou atra-
vés das suas organizações representati-
vas - que fazem, aliás, parte do Conselho 
Nacional de Economia Social (CNES) 
- emulem os colegas da Pesqueira, que de 
há anos a esta parte possuem verbas es-
pecíficas para apoio ao desenvolvimento 
cooperativo e associativo no Concelho.

E iremos colocar nos ombros da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro a ingente tarefa de demonstrar 
o benefício de uma mais estreita ligação 

entre a reflexão universitária e a prática 
cooperativa, seja no domínio da agricul-
tura, a mais evidente nas dez edições das 
Jornadas realizadas, seja em qualquer dos 
restantes domínios, secundário e terciário, 
nos quais a atividade cooperativa durien-
se se poderá ou necessitará desenvolver.

São já algumas as Universidades e Po-
litécnicos nacionais que possuem pós-gra-
duações e mestrados sobre cooperativismo e 
economia social. A CASES aspira a que mais 
o façam, e vem apoiando algumas iniciativas 
nesse sentido, de que é exemplo a instituição 
de uma Prémio específico dentro do mais am-
plo Prémio António Sérgio, o nosso patrono.

Sabemos que é difícil. Já o era nos anos 
50 do século passado, quando Sérgio deli-
neou os principais objetivos a atingir pelo 
setor cooperativo e usou a imprensa escrita, 
o Boletim Cooperativista (hoje totalmente 
acessível no site da CASES www.cases.pt, 
clicando Biblioteca Digital António Sérgio), 
para os divulgar. Um era o ensino do coo-
perativismo nas escolas, algo que ainda hoje 
se não faz, chegando a esmagadora maioria 
dos jovens portugueses a nunca serem in-
formados sobre a alternativa cooperativa 
ao modelo capitalista de organização em-
presarial. O papel das Universidades em-
penhadas servirá de chamariz a que outras 
mais arrepiem caminho, e olhem para a 
realidade cooperativa com olhos hodiernos.

Regressemos às citações do Plano de 
Ação Cooperativa para a Década aprovado 
pelos cooperadores mundiais representados 
na Aliança Cooperativa Internacional, pois 
ele fala melhor e com mais autoridade dentro 
da linha que estamos a desenvolver. Escreve-
-se no capítulo sobre a Identidade cooperativa:

“As cooperativas devem pensar sobre 
como são compreendidas, e como se proje-
tam e comunicam com os jovens (pela minha 
pena acrescento, com especial ênfase para os 
jovens universitários). Garantir o seu interes-
se e compromisso positivo só pode ser alcan-
çado se forem compreendidas as mudanças 
na forma de comunicação e estabelecimento 
de relações entre eles usando tecnologia e 
media sociais. As relações humanas estão no 
cerne da cooperativa. Os jovens precisam de 
ajudar a moldar a identidade e as mensagens.

As cooperativas devem refletir também 
sobre o modo como são compreendidas 
pelos não membros e meios especializados. 
A emergência de termos como ‘empresa 
social’, ‘responsabilidade social das empre-
sas’, propriedade dos assalariados’, ‘inovação 
social’, ajuda à confusão que reina em torno 

da diferença real que uma cooperativa faz. 
As cooperativas não são muitas vezes vistas 
como suficientemente distintas para serem 
tratadas de modo diverso em questões como 
a regulação. A mensagem necessita por isso 
de gestão, se for pretendido que funcione no 
interesse das cooperativas a longo prazo”(em 
ulteriores colaborações poderemos desen-
volver melhor esta cacofonia terminológica).

E lembrando Sérgio, “o ensino das 
ideias e tradições cooperativas deve ser in-
cluído nos currículos de todos os graus de 
ensino. A educação cooperativa é a me-
lhor forma de construir uma compreensão 
da identidade e mensagens cooperativas 
pela maior possível massa de indivíduos.

Programas de formação são necessários 
para explicar a identidade cooperativa aos 
futuros dirigentes. Tal deve fazer parte de 
uma mais ampla promoção da identidade 
cooperativa nas escolas de gestão e nas orga-
nizações profissionais. Investigação e desen-
volvimento de teorias, conhecimento e ideias 
deveriam ser promovidas e alargadas, pondo 
a colaborar gestores, práticos e académicos.”

Termino uma vez mais com o exemplo 
da Pesqueira. As Jornadas só se fazem porque 
um núcleo duro de cooperativas as assumiu 
e concretiza. Mais, muito me tenho alegrado 
ao verificar que a nível comercial já desenvol-
vem marcas comuns entre as cooperativas do 
núcleo base, havendo agora que prosseguir 
nessa senda. Para tal a CASES poderá ser útil, 
já que está encarregue de concretizar o proje-
to da Base de Dados cooperativa, que permi-
tirá apoiar estudos de expansão ou redimen-
sionamento cooperativo nos próximos anos. 

E volto a citar a ACI, para 
que possam verificar que o cami-
nho que se segue não é irrealista:

“A solidariedade entre cooperativas 
tem de ser reforçada, levando as coopera-
tivas maiores a por de lado parte dos seus 
resultados para apoiar o desenvolvimento 
de novas e pequenas cooperativas”. Acres-
cento, e a criar sinergias entre cooperativas 
e demais organizações de economia social, 
em estreito contacto, e com o apoio, das ins-
tituições do poder público local e regional.

Mãos à obra, pois, concretizando umas 
XI Jornadas com temas de interesse local, 
mais participadas, e mais amplamente di-
fundidas. Não esqueçamos o interior e todas 
as iniciativas que podem permitir um desen-
volvimento nacional equilibrado e a criação 
de emprego através do setor cooperativo 
e social constitucionalmente consagrado.

Eduardo Graça
Presidente da CASES

A IMPORTÂNCIA DAS JORNADAS 
COOPERATIVAS DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

O Douro sabe bem.



Sublinhando que o Douro é uma região 
com “vocação turística”, Francisco Lopes, 
presidente da CIM Douro, ressalva que 
o Douro “tem de estar presente neste e 
noutros eventos de dimensão nacional e com 
relevância e visibilidade mediática”, disse em 
declarações ao VivaDouro. 

Na opinião do dirigente, “a presença da 
CIM pretende assegurar um espaço neutro 
de representação regional onde todas as 
instituições e parceiros locais são bem-vindos 
e se responsabilizam pela dinamização do 
espaço”. 

Nesse sentido, foi ao longo de cinco dias 
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A Comunidade Intermunicipal 
do Douro marcou mais uma 
vez presença na Bolsa de Tu-
rismo de Lisboa (BTL), que se 
realizou na Feira Internacional 
de Lisboa (FIL), entre os dias 2 
e 6 de março. Tendo como obje-
tivo principal a promoção das 
potencialidades do território 
do Douro, a participação da 
CIM Douro acabou por ter um 
“impacto muitíssimo positivo” 
para a divulgação da região 
como destino turístico. O Viva-
Douro esteve presente no stand 
do Douro, conheça os porme-
nores.

que os municípios  da CIM Douro estiveram 
em destaque no espaço próprio da instituição, 
inserido no Stand da Entidade Regional de 
Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Desde provas de vinhos, mostra de 
produtos gastronómicos, momentos culturais, 
entre outros, várias foram as ocasiões em que 
os municípios da CIM Douro estiveram em 
destaque na BTL. 

José Maria Costa, autarca de Murça, 
também presente no evento, destaca que a 
adoção de uma estratégia coletiva é a “forma 
de conseguir levar mais turistas para o 
território”, afirmou ao VivaDouro. 

“É verdade que há aqui territórios muito 
competitivos, mas não são iguais entre si, 
cada um tem a sua especificidade e nós 
estamos aqui com a nossa CIM e com o nosso 
Douro que também é uma marca regional”, 
acrescentou o presidente do município de 
Murça.

Nuno Gonçalves, presidente da Câmara 
Municipal de Torre de Moncorvo, também 
vê vantagens na promoção conjunta do 
território, “conseguimos tirar dividendos de 
estar aqui presentes e conseguimos tirar um 
maior número de dividendos ainda por estar 
integrados nos municípios da CIM Douro”, 
referiu o autarca.

“Torre de Moncorvo consegue captar 
muitos turistas a partir do momento em que 

passou a estar representada neste certame 
e no pavilhão do Douro”, afirmou Nuno 
Gonçalves.

Na opinião de Carlos Esteves de Carvalho, 
para um município com as características 
de Penedono a “BTL é um momento de 
afirmação”, promovendo a “área geográfica,  
divulgando toda a riqueza patrimonial e 
os produtos endógenos. Essencialmente é 
dar-nos a conhecer às pessoas, ao país e no 
estrangeiro”, referiu o edil, ao explicar as 
principais motivações que leva o concelho a 
participar há seis anos nesta feira dedicada ao 
turismo. 

José Fontão Tulha, presidente do 
município de São João da Pesqueira, afirma que 
a importância da participação do município 
“deriva de este ser o local onde passam milhares 
de pessoas que essencialmente procuram 
nestas rotas o turismo, a gastronomia e os 
vinhos, por isso temos tido a preocupação de 
estarmos presentes neste evento”, afirmou ao 
VivaDouro. 

“O vinho é o motor da economia do 
concelho, aliado ao turismo, às paisagens 
e às pessoas faz de nós o coração do Douro 
Vinhateiro”, acrescentou Vítor Sobral, vice-
presidente do município. 

Também Maria do Céu Quintas, 
presidente da Câmara Municipal de 
Freixo de Espada à Cinta, vê vantagens na 

participação neste evento, “é a primeira vez 
que participamos, mas esperamos que com 
isto as pessoas vão mais a Freixo, que fiquem 
com a curiosidade e apareçam”, declarou ao 
VivaDouro.

“Freixo tem tudo o que é bom, temos 
as paisagens, o património cultural e 
arquitetónico, a gastronomia, acho que é de 
passar por Freixo, quem puder é de aproveitar”, 
convida a edil. 

Francisco Lopes considera que a 
participação da CIM Douro na Bolsa de 
Turismo de Lisboa teve um “impacto 
muitíssimo positivo”, na medida em que 
o “stand do Douro foi muito procurado e 
apreciado pelos visitantes”. 

Na opinião do presidente da Comunidade 
Intermunicipal do Douro, este sucesso ficou 
a dever-se não só ao “programa de animação 
elaborado, mas também à natural simpatia 
dos durienses e do facto do Douro estar 
na moda e por isso ser um bom cartaz em 
qualquer evento”, garantiu. 

A Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL 
é um ponto de encontro dos profissionais 
ligados ao turismo, assumindo-se já como a 
mais importante feira do setor em Portugal. 
A organização estima que tenham estado 
presentes mais de 1000 expositores e mais de 
35.000 visitantes profissionais.■

Comunidade Intermunicipal

Texto: Salomé Ferreira

> Município de S.Jõao da Pesqueira > José Maria Costa, presidente da autarquia de Murça > Carlos Esteves de Carvalho, presidente de Penedono

participação na BTL
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do Douro faz um balanço positivo da

> Município de Tabuaço > Município de Vila Real

> Município de Sabrosa > Município de Moimenta da Beira > Município de Carrazeda de Ansiães

> Município de Santa Marta de Penaguião > Município de Armamar > Município de Mesão Frio

> Maria do Céu Quintas, edil de Freixo de Espada à Cinta > Município de S.João da Pesqueira e Penedono > Nuno Gonçalves, presidente de Torre de Moncorvo
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“Trilhos de Ferreiros” dá a conhecer a 
freguesia lamecense
Realizou-se no dia 6 de março, em Ferreiros, Lamego, o percurso pedestre “Trilhos de Ferreiros”, organizada pela Associação 
Cultural e Desportiva – Amigos de Ferreiros. A iniciativa contou com cerca de vinte e cinco participantes que partiram à des-
coberta da aldeia lamecense.

A caminhada, com cerca de 
oito quilómetros, teve início às 
9h30 junto ao coreto da fregue-
sia. O percurso foi realizado pe-

los trilhos, montes e caminhos 
sinuosos de Ferreiros, o que 
segundo José Samuel Fonseca, 
presidente da associação res-

ponsável pelo evento, “dificulta 
um pouco a adesão por parte 
das pessoas por ser um cami-
nho mais difícil do que em ou-
tras caminhadas realizadas na 
cidade e por ser num local mais 
desviado do centro”, referiu.

Durante o ano, a Associação 
Cultural e Desportiva de Ferrei-
ros organiza cerca de cinco per-
cursos diferentes pelo concelho. 
“É uma forma de trazer as pes-
soas à aldeia e também a Lame-
go, temos uma paisagem virada 
para o Douro que é linda”, afir-
mou José Samuel Fonseca, acres-
centando que “o convívio, a prá-

tica de desporto e a comunhão 
com a natureza” são os princi-
pais objetivos da caminhada. 

“As freguesias estão a perder 
população e este tipo de iniciati-
vas servem para trazer um pouco 
de movimento às aldeias, mes-
mo que apenas por duas ou três 
horas”, sublinhou o lamecense, 
referindo a importância da ca-
minhada “Trilhos de Ferreiros” 
na dinamização da freguesia.

“Já tivemos pessoas que vi-
nham de vários concelhos do 
Norte, atualmente as pessoas 
dividem-se mais por outros 
desportos e o número de parti-

cipantes tem diminuído”, reve-
lou o presidente da associação 
de Ferreiros, salientando que 
“este ano já notamos um cres-
cimento de interesse nesta ca-
minhada por parte das pessoas”.

O evento é organizado pela 
Associação Cultural e Desporti-
va e contou com a colaboração 
e apoio do Centro Municipal 
de Marcha e Corrida, da Câ-
mara Municipal de Lamego, da 
Junta de Freguesia de Ferrei-
ros, da Secção de Pedestrianis-
mo do Ténis Clube de Lame-
go, entre outras instituições.■

Os utentes que viajam nas carreiras 
das freguesias rurais do concelho podem 
agora utilizar o “Verdinho” quando se 
dirigem ao Hospital de Proximidade de 
Lamego, sem que para isso gastem mais 
dinheiro. A Câmara Municipal de La-
mego e a Transdev, concessionária dos 
transportes públicos urbanos, vão dis-
ponibilizar um bilhete de ligação entre 
os dois sistemas de transporte. Segundo 
a autarquia, “esta oferta vai ao encontro 

das necessidades de muitos lamecenses, 
sobretudo idosos, que tinham de efetuar 
um longo percurso a pé, cerca de 600 me-
tros, desde a paragem de autocarro mais 
próxima daquela unidade de saúde” sen-
do que outra das soluções para os utentes 
era adquirir um novo bilhete e viajar de 
“Verdinho” até ao Hospital. 

O novo bilhete de ligação é passado 
ao passageiro que o solicitar. Na altura da 
compra do bilhete, o motorista dos auto-
carros das freguesias deve ser informado 
que os utentes pretendem ir para o Hos-
pital. Em seguida, é emitido o bilhete do 
autocarro até à cidade e em conjunto com 
este é entregue um ingresso de ligação 
para ser utilizado no “Verdinho” até ao 
Hospital de Lamego.■

Passageiros de autocarros que 
viajam para o Hospital não 
pagam “Verdinho”
Desde 15 de março que os utilizadores dos autocarros que li-
gam as freguesias rurais ao centro do concelho podem utilizar 
o “Verdinho” quando se dirigem ao Hospital de Lamego, 
sem pagar.

Os XI Jogos Desportivos de Lamego 
vão ser constituídos por treze modalida-
des, em que atletas de diferentes idades 
põem à prova a sua capacidade física. 
Futebol de 7,  andebol, atletismo, futsal, 
ténis de mesa, natação, boccia, jogos tra-
dicionais, minigolfe, voleibol 2x2, BTT, 
orientação e “gincana em bicicleta”, são 

os desportos que vão animar a cidade 
durante quatro meses.

Algumas competições vão utilizar, 
pela primeira vez, as instalações do 
Complexo Desportivo de Lamego. O 
Centro Multiusos, o Pavilhão Álvaro 
Magalhães, o Complexo Municipal de 
Piscinas, o Parque Isidoro Guedes serão 
outros dos espaços destinados à compe-
tição.

Organizados pela Câmara Municipal 
de Lamego, com o apoio de várias asso-
ciações desportivas e clubes da região, os 
Jogos Desportivos querem “incentivar os 
lamecenses para que assumam um papel 
ativo no processo de sensibilização e es-
timulo à prática desportiva ao longo da 
vida”, frisou a autarquia lamecense.■

Complexo Desportivo de 
Lamego vai receber a “festa 
do desporto”
A 11ª edição dos Jogos Desportivos vai realizar-se no concelho 
de Lamego entre março e junho. A competição será disputada 
por mais de 1000 atletas amadores, em treze modalidades 
distintas.

Texto: Ana Portela

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR



19VIVADOURO  MARÇO 2016

Reportagem VivaDouroLamego

Pela primeira vez, o Prémio 
de Mérito Cultural   do muni-
cípio distinguiu uma institui-
ção, e não, como aconteceu 
até agora, uma personalidade 
local. O objetivo da distinção 
é o de “agraciar quem se tenha 
notabilizado pela sua dedica-
ção à salvaguarda e divulgação 

da cultura, enquanto instru-
mento de desenvolvimento e 
progresso da comunidade la-
mecense”, afirmou a autarquia.

Fundado em 1958, o Rancho 
Regional de Fafel, presa a pre-
servação e divulgação da cultura 
popular lamecense, espalhando-
-a por diversas geografias nacio-

nais e internacionais. António 
Barradas, presidente da direção 
do Rancho, salientou o “orgu-
lho” por terem sido a primeira 
instituição do concelho a rece-
ber o Prémio de Mérito Cultural. 
“É muito marcante, é uma ho-
menagem da cidade ao esforço 
do grupo, que durante todos es-

tes anos conservou os costumes, 
as danças e os cantares, das pes-
soas do início do século XX nes-
ta região”, contou ao VivaDouro.

A Comissão de Atribui-
ção deste galardão, constituída 
por Joaquim Sarmento, Ma-
nuela Vaquero e Paulo Bar-
radas, justificou a escolha do 
Rancho Regional de Fafel por 
ser “concebido por personali-
dades da terra que souberam 
desdobrar em danças, trajes e 
cantares, o sopro cantante da 
natureza em flor desta região”.

O grupo é constituído por 
cerca de 40 pessoas entre os 6 e 
os 86 anos, cujo principal obje-
tivo é “preservar os usos e costu-
mes dos nossos antepassados e 
passar essas tradições para as fu-
turas gerações”, frisou António 
Barradas. O presidente do Ran-
cho Regional de Fafel confessou 
ainda que nunca sentiu o rancho 
“tão evidenciado como atual-

mente”, salientando o apoio da 
Câmara Municipal como essen-
cial em todo o percurso e exis-
tência do grupo, “sem essa aju-
da teria sido impossível chegar 
aqui”. Um dos futuros objetivos 
do grupo passa pela criação de 
instalações que permitam a ins-
tituição “evoluir um pouco mais”. 
“Gostaríamos de ter uma escola 
de música, realizar uma secção 
museológica que nos permitis-
se guardar o nosso património 
tão rico, é algo que nos faz falta”.

Francisco Lopes, presidente 
da Câmara Municipal elogiou o 
papel do grupo como “fiel depo-
sitário dos costumes e tradições 
do concelho e da região” e do 
seu “trabalho incansável na rea-
lização de encontros de etnogra-
fia”. Recordamos ainda que, em 
2009, o Rancho Regional de Fa-
fel foi agraciado com a Medalha 
de Mérito Municipal em Ouro.■

Rancho Regional de Fafel distinguido na Noite de Gala
Realizou-se em fevereiro a Noite de Gala do concelho de Lamego, que celebrou o oitavo ano da reabertura do Teatro Ribeiro Concei-
ção. O Prémio de Mérito Cultural integrou a programação do evento e distinguiu o Rancho Regional de Fafel como instituição do ano.

Na estadia do embaixador 
da Costa do Marfim, Koffi Fana 
Theodore, em Lamego, foram de-
batidas diversas oportunidades de 

investimento, em particular nos 
setores do turismo, agricultura e 
infraestruturas e avaliada a possi-
bilidade de intercâmbios bilaterais 

nestas áreas. “As obras públicas, 
todo o setor primário, a indústria e 
o turismo são áreas de investimen-
to prioritárias”, revelou Francisco 

Lopes, presidente da autarquia.
“É nossa intenção reforçar estes 

laços patrocinando a aproximação 
e abordagem de negócios por par-
te de outros empresários e estabe-
lecer contactos com um município 
com características históricas com 
vista a uma geminação com Lame-
go”, confessou o edil.

A visita foi acompanhada 
por Jorge Marinho, representan-
te da empresa “Francisco Perei-
ra Marinho e Irmãos”, que tem 
participado na construção de al-
gumas obras públicas na Costa 
do Marfim e pelo presidente da 
Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Costa do Marfim, Manuel 

de Carvalho. Francisco Lopes re-
forçou que a proximidade entre a 
Costa do Marfim e a região “já é 
efetiva e real, atenta a presença de 
uma grande empresa lamecense na 
Costa do Marfim onde está a exe-
cutar com sucesso obras públicas e 
privadas”.

“O balanço foi muito positivo, 
dado o forte interesse manifesta-
do pelo Sr. Embaixador no reforço 
das relações entre municípios e 
distritos da Costa do Marfim com 
municípios de Portugal, tendo já 
ficado prevista a realização de uma 
missão de empresários da região à 
Costa do Marfim”, concluiu Fran-
cisco Lopes.■

Embaixador da Costa do Marfim visita Lamego
O embaixador da Costa do Marfim em Portugal visitou, em fevereiro, o concelho de Lamego. O principal objetivo do encontro entre o 
presidente da autarquia e o embaixador Koffi Fana Theodore foi contactar com a realidade económica lamecense.

> António Barradas, presidente do rancho a receber o prémio

Texto: Ana Portela

Texto: Ana Portela
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A apresentação da Univer-
sidade Sénior de Alijó contou 
com a presença do presidente 
da Câmara Municipal, Carlos 
Magalhães, da vereadora do 
pelouro da Educação, Cristina 
Felgueiras e um dos responsá-
veis pela Universidade Sénior 
de Vila Real, Carlos Coelho 

Pires, bem como dos profes-
sores que vão lecionar as di-
ferentes disciplinas e dos fu-
turos alunos que procuravam 
informações sobre o projeto.

“O mais importante é o 
convívio entre as pessoas. É 
uma geração que tem um sa-
ber muito grande para ofere-

cer aos outros”, afirmou Carlos 
Magalhães. O presidente da 
autarquia salientou ainda a im-
portância dos idosos na socie-
dade atual, “tiveram um ensino 
muito mais exigente, criaram 
uma maior capacidade de me-
morização e têm uma grande 
sabedoria”, acrescentando que 
aliando a capacidade de me-
mória à forma como os assun-
tos são explicados hoje em dia, 
“esta iniciativa criará um novo 
capítulo de aprendizagem nas 
vidas de todos os elementos”.

De acordo com Cristina 
Felgueiras, vereadora do pe-
louro da Educação, este proje-
to “faz muita falta ao concelho, 
porque somos uma população 
maioritariamente idosa, como 
em quase todos os concelhos 
do interior do país, e era ne-
cessário combater a solidão”, 
contou a autarca ao Viva-
Douro, revelando que é “uma 
porta aberta para o encontro 
e para que possam saber mais 
um pouco de forma diferente”.

Carlos Coelho Pires, diri-
gente da Universidade Sénior 
de Vila Real, voluntariou-se de 
imediato para ajudar no pro-
jeto alijoense e será também 
professor de Ciências da Natu-
reza. “Não vou ensinar nada a 
ninguém, mas sim transmitir 
experiências, promover um en-
velhecimento saudável através 
do envelhecimento ativo”, foram 
as primeiras palavras do pro-
fessor que salientou a necessi-
dade da promoção da formação 
contínua. “Quando deixamos 
de ter a nossa atividade profis-
sional precisamos de ocupar 
o tempo de alguma forma. Te-
mos a obrigação de evitar que 
as pessoas se isolem, temos que 
combater esse problema”, frisou.

Até dia 30 de junho exis-
tirá uma fase experimental 
do projeto em que se irá ave-
riguar “o interesse por parte 
dos alunos e das disciplinas 
e a forma como se adaptam”, 
revelou Cristina Felgueiras. 

As aulas na Universidade 
Sénior terão início no dia 4 de 
abril e são admitidos alunos com 
mais de 55 anos e, na fase expe-
rimental, a entrada será gratuita 
a todos. No próximo ano letivo 
existirá uma mensalidade de 10 
euros por mês para cada alu-
no. Para além das aulas, haverá 
uma visita de estudo mensal, o 
que permitirá “abrir outros ho-
rizontes, para que possam ver 
e viver a história”, sublinhou a 
vereadora. Inglês, Informática, 
Artes Visuais, Arqueologia, Ex-
pressão Dramática, Ciências da 
Natureza, Literatura e Cultura 
serão algumas das disciplinas 
lecionadas, sendo que nenhuma 
delas terá inscrição obrigatória.

Mariana Gomes, 67 anos e 
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Universidade Sénior de Alijó visa promover o 
“envelhecimento ativo”
Foi apresentada no dia 3 de março, na Biblioteca Municipal de Alijó, a Universidade Sénior, cujos principais objetivos são o combate 
à solidão e a promoção de um “envelhecimento ativo”. As aulas terão início no mês de abril. As inscrições estão abertas até ao dia 31 
deste mês.

Texto e Fotos: Ana Portela

“    cho muito bem que façam 
este tipo de atividades, é uma 
forma de manter as pessoas 
ocupadas”.

natural de Alijó, é uma das in-
teressadas nas aulas de Infor-
mática da Universidade Sénior. 
Segundo a alijoense, a univer-
sidade é uma forma de “manter 
as pessoas mais ativas, sobre-
tudo para combater a solidão 
nestas regiões que tem sido 
uma situação muito difícil”. “É 
sempre bom aprender e conhe-
cer novas pessoas, penso que é 
uma boa aposta por parte da 
Câmara Municipal”, afirmou. 

Para Carlos Coelho Pires, 
futuro professor na univer-
side, os principais objetivos 
da do projeto são “a troca de 
experiências, o combate ao 
isolamento dos mais idosos 
e continuarem intelectual-
mente ativos”. Para Carlos 
Magalhães, o novo projeto 
do concelho servirá para que 
“gerações se possam intrusar, 
complementar e enriquecer”. 

José Ribeiro, aluno e pro-
fessor na Universidade Sénior 
de Vila Real irá lecionar Ciên-
cias da Natureza juntamente 
com Carlos Coelho Pires. O 
professor mostrou um gran-
de entusiamo por participar 
neste novo projeto e frisou 
a importância de como nos 
envolvemos com a região. “É 
necessário conhecer melhor 
as técnicas que aqui existem, 
temos à nossa volta muita 
coisa bonita para ver e apren-
der”, sublinhou José Ribeiro.

Para Carlos Magalhães, 
presidente da autarquia, “em-
preendedorismo, afetos e 
solidariedade” são as pala-
vras-chave deste projeto, con-
cluindo que “temos a obri-
gação de dar aos mais velhos 
aquilo que já recebemos”.■

“   sempre bom aprender e 
conhecer novas pessoas, penso 
que é uma boa aposta por parte 
da Câmara Municipal”.

Guilhermina Cunha
67 anos, Alijó

Mariana Gomes
67 anos, Alijó

A É
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Peso da Régua

Cerca de duas semanas após 
o encerramento do Hospital do 
Peso da Régua, devido à pre-
sença da bactéria Legionella na 
rede de água do edifício, ainda 
não há previsão para a reaber-
tura da unidade hospitalar.

Francisco George, diretor-
-geral da Saúde, aquando do 
encerramento do hospital, afir-
mou à agência Lusa que “o sis-
tema de vigilância da qualidade 
da água identificou a presença 
da bactéria  Legionella  e, uma 
vez identificada, foram toma-
das as medidas, sublinho, em 
termos de boas práticas, que 
devem sempre ser tomadas: re-
duzir o risco dos doentes aí pre-
sentes, e do pessoal, em contrair 
a infeção”, frisando que “não há 
qualquer doente infetado e esta 
é uma medida de precaução”. 
Duas semanas após o incidente, 
nenhum dos pacientes apresen-
tou sintomas da bactéria.

No dia 3 de março, Alfredo 
Gomes, dirigente nacional do 
Sindicato dos Enfermeiros 

Portugueses (SEP), afirmou 
que apenas no dia anterior os 
enfermeiros foram avisados que 
iriam ser transferidos para o 
hospital de Chaves. O dirigen-
te do SEP lamentou “a falta de 
informação para com os profis-
sionais” e a incerteza em relação 
ao que se irá desenrolar com 
todo este processo.

O médico Eduardo Miranda, 
que iniciou a sua atividade pro-
fissional na unidade de saúde 
reguense, colocou recentemen-
te uma tarja em frente ao hos-
pital, com a pergunta “Quem te 
pariu legionella?”. Em declara-
ções ao VivaDouro, o médico 
sublinhou que esta questão se 
dirige ao “Poder Central e to-
dos aqueles que vêm o interior 
do país como uma parte dis-
pensável, um peso, um estorvo, 

um desperdício de energia e de 
números financeiros”, acres-
centando que “a probabilidade 
“desta” legionella se transmitir 
aos doentes e aos  funcionários 
era  ínfima  e não era necessá-
rio o  espectáculo  mediático 
que se seguiu”.

O conselho de administra-
ção do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD) informou na pas-
sada quinta-feira (10 de março), 
que estão a decorrer “contra-
-análises com vista a salvaguar-
dar a qualidade da água no 
hospital”, não se pronunciando 
em relação ao futuro da unida-
de hospitalar. Os resultados da 
contra-análise vão ser avaliados 
pelo Departamento de Saúde 
Pública da Administração Re-
gional de Saúde (ARS) Norte e a 
Direção Geral de Saúde (DGS).

“Estamos a tentar assegurar 
todas as condições de seguran-

ça antes de voltar a transferir os 
pacientes para a unidade hospi-
talar”, revelou ao Expresso Pi-
menta Marinho, presidente do 
conselho diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde (ARS) 
do Norte.

Eduardo Miranda salien-
tou a importância e o “papel 
relevante e mutifactorial” do 
hospital do Peso da Régua, “es-
sencial social, técnica e  econo-
micamente  para a população 
reguense”. O médico solicitou 
à Direção-Geral de Saúde in-
formações sobre “as análises e 
os pontos de colheita onde foi 
detetada” a bactéria, contudo 
o profissional de saúde afirma 
que a DGS o remeteu para a 
Unidade de Saúde Pública do 
ACES de Vila Real e que não 
houve disponibilidade para 
uma resposta.

Doze dos pacientes inter-
nados no Peso da Régua foram 

inicialmente transferidos para 
o hospital de Chaves, assim 
como os profissionais de saúde. 
Entretanto os pacientes foram 
novamente transferidos, cinco 
para o hospital de Lamego, qua-
tro para Vila Real e três para 
unidades de Cuidados Conti-
nuados próximas da sua área de 
residência. 

Para Eduardo Miranda “a 
reabertura e requalificação do 
Hospital D. Luíz I na órbita do 
Serviço Nacional de Saúde ou 
sob a direção da Santa Casa da 
Misericórdia” seriam as solu-
ções indicadas para o Hospital 
do Peso da Régua.

“Será este um encerramento 
definitivo?” é a pergunta que a 
população faz neste momento 
mas que ainda não tem respos-
ta.

Até à data de fecho de edi-
ção o CHTMAD não respondeu 
às questões do VivaDouro.■

Encerramento devido a Legionella acentua a 
incerteza sobre o futuro do hospital
Um surto de Legionella encerrou o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua, no dia 3 de março. A unidade de saúde faz parte da 
rede do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), que também inclui os hospitais de Chaves, Lamego e 
Vila Real.

Texto: Ana Portela



A Sociedade Portuguesa 
de Autores (SPA) represen-
ta os autores portugueses de 
todas as disciplinas literárias 
e artísticas, que nela estejam 
inscritos, promovendo uma 

gala anual de atribuição de 
prémios, tentando assim “in-
centivar e estimular a criativi-
dade dos autores portugueses”.

Em conversa com o Viva-
Douro, João Pinto Coelho con-

tou que a ideia do romance sur-
giu “numa pequena cidade do 
sul da Polónia chamada Oswie-
cim, enquanto passeava pelas 
suas ruas há meia-dúzia de 
anos”, acrescentando que a ci-
dade polaca é conhecida por um 
“nome alternativo e tristemen-
te célebre, Auschwitz”, um dos 
cenários centrais da narrativa.

Para o autor, escrever um 
romance sobre Auschwitz é ter 
a noção de que a “responsa-
bilidade espreita à sombra de 
cada palavra”. “Não se trata de 
uma mensagem, mas uma de-
terminação imposta pela me-
mória de todos os atores e fac-
tos do Holocausto”, sublinhou.

Em relação à nomeação da 

SPA para melhor livro de ficção 
narrativa, João Pinto Coelho 
revelou que foi uma surpre-
sa, contudo o escritor frisou 
que não era uma expectati-
va no seu percurso profissio-
nal, “é ótimo, mas não vale a 
pena viver com essa obsessão”.

“Acredito que o poder da 
história que é contada, basea-
da na vida e sofrimento dos 
judeus antes, durante e após 
a Shoah, possa ter constituí-
do um elemento diferenciador. 

Sabemos que não é um 
tema frequente na ficção li-
terária portuguesa”, realçou 
o autor, quando questionado 
acerca da temática da obra.

Passaram dez meses desde 

a publicação do livro “Pergun-
tem a Sarah Gross” e, depois 
da terceira edição e de cer-
ca de quarenta ações de di-
vulgação em torno da obra, 
João Pinto Coelho sublinha 
que o feedback tem sido “ex-
cecional e surpreendente”. 

A cerimónia de entrega do 
Prémio Autores 2016 terá lu-
gar dia 22 de março, no Tea-
tro D. Maria II, em Lisboa. 
No que diz respeito ao resul-
tado da nomeação de melhor 
livro de ficção narrativa, o es-
critor revela que não é uma 
preocupação, “o mais signifi-
cativo foi ver o meu primei-
ro romance nomeado entre as 
obras de autores consagrados”.■
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“Perguntem a Sarah Gross” nomeado para o Prémio Autores
João Pinto Coelho, residente em Murça, nasceu em Londres e formou-se em arquitetura em 1992. “Perguntem a Sarah Gross” é o pri-
meiro romance do autor e está nomeado para o Prémio Autores 2016, na categoria de melhor livro de ficção narrativa. O resultado 
será conhecido no próximo dia 22.

Texto: Ana Portela

O evento teve como princi-
pal objetivo “promover ações de 
prevenção de situações de risco 
relativamente a crianças e jo-
vens”, afirmou Carlos Campos, 
presidente da CPCJ do concelho. 
O responsável frisou que há “um 

grupo de jovens que gostaríamos 
de atingir devido à existência de 
algumas problemáticas a nível 
de situações de perigo e compor-
tamentos desviantes”, acrescen-
tando que, “são características 
de jovens que andam sem rumo, 

sem grandes perspetivas de vida 
e que tendencionalmente aban-
donam a escola precocemente”.

No certame estavam repre-
sentadas quatro áreas distintas, 
a formativa, cívica, ocupacional 
e profissional. “Optamos por 
dar um pouco de tudo para que 
os jovens possam ter a possibi-
lidade de escolher um futuro 
profissional ou uma ocupação 
saudável para os tempos livres”, 
sublinhou Carlos Campos. 

Para a iniciativa foi mobili-
zada a escola local, que ao longo 
do dia efetuou diversas visitas de 
estudo com alunos do 9.º ao 12.º 
ano. Os jovens tiveram ainda a 
oportunidade de participar no 

certame com um quadro de ati-
vidades lúdicas que lhes permi-
tiu contactar diretamente com 
todas as entidades presentes.

“Entendemos que era im-
portante fazer uma ação que 
lhes dê-se uma perspetiva das 
ocupações que existem no con-
celho, tanto nos tempos livres, 
onde temos atividades como 
o teatro, a música, o associati-
vismo, os escuteiros e o banco 
de voluntariado como também 
na parte profissional, dado que 
muitos deles não querem seguir 
o percurso académico”, salien-
tou o presidente da CPCJ. “Há 
cursos aliciantes em áreas mili-
tares, que são atrativos para os 

jovens e daí a nossa aposta ter 
sido maioritariamente no exér-
cito, na GNR e na polícia”, re-
velou, frisando a importância 
da associação de fruticultores 
porque “hoje em dia os jovens 
agricultores podem fazer pro-
jetos muito interessantes e se-
guir essa área como profissão”. 

A CPCJ, organizadora do 
evento teve também a colabo-
ração do Gabinete de Apoio 
Profissional (GIP), que ajudou 
a convocar jovens desemprega-
dos do concelho para participa-
rem num workshop específico 
de pró-atividade, que foi reali-
zado pelo Instituto Português 
do Desporto e da Juventude.■

Certame Formativo realizou-se pela primeira vez em Armamar
Realizou-se no dia 11 de março o primeiro Certame Formativo, Profissional e Ocupacional para jovens, no Mercado Municipal de 
Armamar. A iniciativa foi organizada pela Comissão de Proteção e Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho com o apoio da Câmara 
Municipal, do Gabinete de Apoio Profissional, do Instituto Português do Desporto e da Juventude e do Agrupamento de Escolas de 
Armamar.

Texto e Fotos: Ana Portela

FOTO: DR



Câmara Municipal prevê abertura da Estalagem Medieval 
em junho
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Penedono

PUB

“O processo de empreita-
da está concluído bem como 
a decoração e o recheio de 
interior”, revelou ao Viva-

Douro Carlos Esteves de Car-
valho, presidente da Câma-
ra Municipal de  Penedono.

“Neste momento esta-

mos a ultimar os textos do 
Caderno de Encargos e do 
Programa de Investimentos 
para a exploração da uni-

dade”, acrescentou o edil.
De acordo com o pre-

sidente, “o objetivo da Câ-
mara é ter a Estalagem em 
funcionamento no verão, no 
segundo semestre do ano, 
a partir de junho”, afirmou.

“Pretendemos que já este-
ja em funcionamento na Feira 
Medieval, vamos ver se vamos 
conseguir, eu não gosto mui-
to de arriscar datas porque 
surgem sempre circunstân-
cias, mas o grande objetivo é 
esse”, declarou ao VivaDouro.

Segundo o presidente, 
o concelho enfrenta vários 
constrangimentos no que diz 
respeito ao alojamento dos 
turistas que visitam o conce-
lho. Carlos Esteves de Carva-

lho revela que a abertura desta 
unidade, “não vai fazer pensar 
que temos o problema resolvi-
do, mas é uma unidade, embo-
ra com limitação de quartos, 
que nos vai ajudar a ultra-
passar algumas situações que 
temos vivido por falta de ca-
mas, são mais 13 quartos que 
efetivamente ficam ao dispor 
das pessoas que queiram vir 
ao concelho”, constatou o edil. 

Seguindo a aposta no Tu-
rismo Medieval, a autarquia 
investiu cerca de um milhão e 
meio de euros no Hotel Medie-
val, que tem 13 quartos, sendo 
que dois deles são suites. A 
unidade hoteleira tem ainda 
quartos destinados a pessoas 
com mobilidade reduzida.■

As obras na Estalagem Medieval de Penedono encontram-se “concluídas na totalidade”, sendo que o objetivo da Câmara Municipal 
é que esta unidade se encontre em funcionamento a partir do segundo semestre deste ano.

Texto e Foto: Salomé Ferreira
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Fundada em 1861 e com 
uma atividade contínua desde 
1980, aquando da criação da 
Associação Recreativa, Cultu-
ral e Musical de Sabrosa onde 
está inserida, a Banda de Mú-
sica, que tem como maestri-

na Cláudia Macedo, agrega 
atualmente cerca de 65 ele-
mentos, na sua maioria jovens.

Em conversa com o Viva-
Douro, José Adelino Gonçal-
ves, vice-presidente do grupo 
sabrosense, revelou que atual-

mente a associação é a insti-
tuição do concelho “com mais 
impacto e que mais longe leva 
o nome de Sabrosa”. “De alguns 
anos para cá que estamos com 
as agendas totalmente preen-
chidas durante todo o ano, o 

que já não acontecia há muito 
tempo, chegamos cada vez mais 
longe”, frisou o vice-presidente.

Depois da gravação do pri-
meiro CD, em 2006, surge agora 
o álbum IDENTITAT, nome pro-
veniente do latim e que significa 
identidade, “o nome traz-nos a 
identidade da banda neste pon-
to da nossa história”, afirmou 
José Adelino Gonçalves, reve-
lando que o feedback positivo 
que têm recebido após o lança-
mento do álbum “faz-nos pensar 
que temos um bom trabalho”.

“Achamos que estava na al-
tura ideal da banda e dos no-
vos músicos terem um desafio, 
mostrar a realidade atual da 
banda em relação aos dez anos 
passados. Estávamos numa 
fase de muita atividade e qui-
semos marcar esse momento 
especial”, contou o sabrosense.

O CD conta com a colabora-
ção do Mar de Pedra, grupo de 
cantares populares de Vila Real, 
que marcou presença com uma 

faixa interpretada por si. “No fu-
turo queremos desenvolver um 
novo projeto que passa por um 
concerto elaborado com o Mar 
de Pedra, onde se misture a mú-
sica popular com a filarmónica”, 
revelou José Adelino Gonçalves.

Associada à banda está a 
escola de música do concelho 
com cerca de 40 alunos. “Toda 
a nossa formação está voltada 
para criarmos músicos, sem-
pre direcionados para a nossa 
banda, mas temos casos de alu-
nos que preferem não entrar, 
ficam apenas com a formação”, 
afirmou o vice-presidente.

O próximo projeto da banda 
realizar-se-á em junho com a 
4.ªedição do Festival de Bandas 
e Música em Sabrosa, que não 
passa só pela filarmonia. “Ten-
tamos dar sonoridade à música, 
que as pessoas tomem contacto 
com tradição antiga, com no-
vos projetos, tentamos divul-
gar a música ao máximo”, con-
cluiu José Adelino Gonçalves.■

Banda de Música de Sabrosa lança segundo CD
A Banda de Música de Sabrosa lançou o segundo CD, denominado “IDENTITAT”. O álbum é constituído por um reportório de sete 
faixas e engloba a participação de mais de 60 instrumentistas.

A exposição de colecionismo 
foi realizada pela primeira vez no 
concelho, no âmbito da associa-
ção Coisas de Tarouca, um grupo 
de cidadãos ativos e interessados 
na criação de dinâmicas culturais 
locais, sendo esta já a terceira 
iniciativa que realiza em parceria 
com a autarquia.

“A nossa atividade autárquica 
prima pela relação de apoio, par-
ceria e complementaridade no 
trabalho e atividades levadas a 
cabo pelo associativismo local, e 
nesse sentido são sempre congre-

gados esforços para que todas as 
iniciativas se revistam do sucesso 
ambicionado para as mesmas”, 
contou Valdemar Pereira, presi-
dente do município.

Cerca de duas dezenas de 
participantes deram a conhecer 
as suas coleções numa mostra 
que reuniu desde miniaturas de 
carros, a coleções de notas, rótu-
los de vinhos, chávenas de café, 
borrachas, porta-chaves, entre 
outros. “Acreditamos que o co-
lecionismo é uma das formas de 
perpetuar e preservar patrimó-

nio, e com este tipo de iniciativas 
ambicionamos igualmente o des-
pertar deste gosto nas gerações 
mais jovens”, frisou o edil.

Carlos Manuel, um dos ele-
mentos da entidade Coisas de 
Tarouca, afirmou ao VivaDouro 
que a exposição “superou todas 
as expectativas, principalmente 
porque vieram muitas pessoas de 
fora, inclusive Porto e Coimbra, 
interessadas nos nossos objetos. 
Não esperávamos tanto acolhi-
mento”. O tarouquense frisou a 
importância do apoio e da dispo-

nibilidade da Câmara Municipal 
como um fator “decisivo para o 
sucesso da exposição”.

António Andrade, um dos 
colecionadores do evento que 
expôs moedas e notas no Salão 
Nobre da autarquia referiu que 
estas atividades são “muito im-
portantes para manter o conce-
lho animado”. “A minha paixão 
pelas moedas nasceu na Amado-
ra, quando fui visitar uma irmã 
que me deu dois álbuns cheios 
de moedas antigas. A partir daí, 
nunca mais parei”, contou o co-

lecionador. 
Valdemar Pereira salientou a 

importância destas iniciativas e 
da dinamização local para os ta-
rouquenses, sublinhando que “os 
colecionadores gostam de se en-
contrar, partilhar experiências, o 
que acabou por acontecer”.

“Como o feedback foi tão po-
sitivo, dentro de dois anos iremos 
fazer uma exposição apenas com 
objetos de Tarouca, muito desse 
espólio é alheio ao conhecimento 
das pessoas e é necessário mos-
trá-lo”, concluiu Carlos Manuel.■

Exposição em Tarouca juntou colecionadores da região duriense
Entre 29 de fevereiro e 7 de março, esteve aberta ao público, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tarouca, a exposição de cole-
cionismo. Com cerca de vinte coleções diferentes, foram centenas os visitantes que passaram no município para conhecer a iniciativa.

> Banda de música de Sabrosa 

Texto: Ana Portela

Texto: Ana Portela

FOTO: DR
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S.João da Pesqueira

Com o objetivo de promo-
ver a região no âmbito da épo-
ca das Amendoeiras em Flor, 
o município de São João da 
Pesqueira voltou a promover o 
certame que expõe os produtos 
agrícolas, gastronómicos e de 
artesanato produzidos na região. 

As ruas da vila encheram-se 
de animação, onde os produtos 
regionais como o vinho, o azeite, 
os enchidos e os queijos se junta-
ram a diversos eventos culturais 
promovidos pelas associações 
do concelho, nomeadamente 
através da atuação de grupos 
musicais e de dança da região. 

“Este evento que a Câmara 

promove em parceria com a Es-
cola Profissional é uma atividade 
que serve principalmente para 
dar a conhecer todas as poten-
cialidades que temos e aproveitar 
esta época da flor da amendoei-
ra em que as pessoas gostam de 
passear, numa altura em que não 
se fala de vinho, mas sim de flor 
de amendoeira e paisagem”, afir-
mou ao VivaDouro José Fontão 
Tulha, presidente da Câmara Mu-
nicipal de São João da Pesqueira.

O edil destaca ainda a im-
portância do certame para que 
os produtores da região te-
nham “possibilidade de vender 
os seus produtos de uma for-

ma digna”, colmatando assim 
algumas dificuldades sentidas 
no escoamento dos produtos. 

Participaram cerca de 50 
expositores nesta edição da 
Festa dos Saberes e Sabores 
do Douro, sendo que de acor-
do com José Fontão Tulha, as 
pessoas que se encontravam 
a expor na feira “mostraram-
-se contentes com o resultado 
final”, revelou ao VivaDouro. 

Mónica Pacheco, já par-
ticipa no evento há alguns 
anos, com a venda de produ-
tos típicos da região, nomea-
damente o pão Caseiro, bolos 
de azeite, Filhós e Biscoitos. 

De acordo com Mónica Pa-
checo, “o negócio correu bem este 
ano”, sendo que o público que mais 
procura este tipo de produtos são 
“as pessoas de S. João da Pesquei-
ra e das freguesias”, constatou.

“Esta feira é boa porque 
é uma maneira dos produto-
res exporem os seus produtos 
e de divulgarem”, acrescentou.

José Carlos Corte Real, re-
presentante dos Vinhos do Vila-
rouco, é um participante assíduo 
no certame com produtos como 
o vinho, o azeite e a amêndoa, 
sendo que na opinião do produ-
tor esta edição, “correu bem, uma 
vez que há mais afluência apesar 
do fraco poder de compra das 

pessoas”, afirmou ao VivaDouro. 
No que diz respeito ao nú-

mero de visitantes, José Fontão 
Tulha revela que apesar do pro-
blema das acessibilidades, “esteve 
muita gente a passar em São João 
da Pesqueira, foi um número 
relativamente grande”, revelou, 
apesar de não conseguir aferir 
um número exato de visitantes.

O edil faz um balanço positi-
vo do certame, no entanto reve-
la que “queria mais”. “É sempre 
bom perceber que as pessoas 
de certa forma estão conten-
tes com o resultado final, mas 
como digo gostava de ter mais 
gente, mas no fundo fico conten-
te com o resultado”, concluiu.■

Festa dos Saberes e Sabores do Douro anima São 
João da Pesqueira 
O concelho de São João da Pesqueira recebeu, ao longo de três fins-de-semana, a Festa dos Saberes e Sabores do Douro, com o 
principal objetivo de promover as potencialidades do município. A autarquia faz um balanço positivo da edição deste ano do 
certame, ressalva no entanto que gostariam de “receber mais visitantes”.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

FOTO: DR

> Não faltou animação ao longo do certame > José Carlos Corte Real, representante dos vinhos Vilarouco > A feira contou com demonstrações artesanais feitas ao vivo
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Município de Tabuaço marca presença no
SISAB Portugal 2016
O município de Tabuaço participou mais uma vez no SISAB PORTUGAL 2016, Salão Internacional do Setor Alimentar e Be-
bidas, que se realizou nos dias 29 de fevereiro e 1 e 2 de março, em Lisboa. Este certame serve essencialmente para promover e 
internacionalizar os produtos e as marcas portuguesas de excelência.

Com o objetivo de “dar a 
possibilidade aos produto-
res de promover e divulgar os 
produtos endógenos do con-
celho”, o município de Tabua-

ço participou, pela terceira 
vez, neste salão internacional. 

No total, foram oito 
os produtores que quise-
ram participar no certame 

em parceria com a autar-
quia, deixando assim “bem 
presente a Marca Tabuaço”. 

Sublinhando que este evento 
é considerado pelos produtores 

como uma “janela única para 
a promoção dos seus vinhos”, 
Carlos Carvalho, presidente da 
Câmara Municipal, revela que 
“existiu interesse da maior parte 
dos produtores em participar”. 

“Nesse sentido criámos um 
modelo de participação que 
foi aceite, participámos com 
um Stand do município onde 
permitimos, com uma con-
trapartida financeira, a parti-
cipação de cada um dos pro-
dutores”, acrescentou o edil. 

A autarquia faz assim um 
“balanço extremamente positi-
vo” da participação do concelho. 

“Houve da parte dos pro-
dutores a consolidação de ne-
gócios que já tinham iniciado 
em anos passados e no fun-
do também contactos novos 
que esperamos que realmen-
te se transformem em negó-
cio para dar sustentabilidade 
económica a cada um deles”, 
concluiu Carlos Carvalho. 

Cerca de 600 empresas pro-
dutoras nacionais e milhares 
de importadores, vindos de 80 
países, reuniram-se neste cer-
tame para promover e interna-
cionalizar os produtos e as mar-
cas portuguesas de excelência.■

A aplicação permite que os cidadãos 
tenham a oportunidade de informar a au-
tarquia, de forma fácil e rápida, da exis-
tência de vários problemas em áreas como 
a rede viária, o abastecimento de água, a 
iluminação pública, os resíduos públicos, 
entre outros. Sendo que o problema é en-
caminhado imediatamente para a secção 
responsável pelo mesmo. 

A nova aplicação do município cha-
ma-se Inform@carrazeda e é um instru-
mento de aproximação entre os cidadãos 
e os serviços de gestão do município, po-
dendo ser facilmente descarregada de for-
ma gratuita para um iphone, smartphone 
ou qualquer outro dispositivo com o sis-
tema operativo android.■

Autarquia de Carrazeda de 
Ansiães disponibiliza aplicação 
para a população reportar
problemas
O município de Carrazeda de Ansiães disponibiliza uma apli-
cação para dispositivos móveis (smartphones, iphones e ta-
blets) que permite aos cidadãos reportar aos serviços técnicos 
da autarquia pequenos problemas encontrados no concelho.

Texto: Salomé Ferreira

FOTO: DR
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Vários Concelhos

“Missão País” visita Mesão Frio pelo segundo 
ano consecutivo
Na última semana de fevereiro, a “Missão País” percorreu o concelho de Mesão Frio. A iniciativa de índole católica desenvolve 
missões em várias faculdades do país, com a duração de uma semana de apostolado e de ação social.

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o município recebeu a 
“Missão País”, onde 55 jovens 
estudantes do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas Abel Salazar 

(ICBAS) visitaram Mesão Frio e 
a comunidade local. Alberto Pe-
reira, presidente da autarquia, sa-
lientou a importância do projeto, 
sobretudo, “para a faixa etária da 

população mais idosa”, acrescen-
tando que muitos dos jovens vo-
luntários “são a companhia que 
muitos precisavam, mais assi-
duamente, da sua família”, contri-
buindo para o “bem-estar psíqui-
co desta camada da população”.

Durante a missão, os missio-
nários dividiram-se em peque-
nos grupos e estiveram ao serviço 
de duas instituições concelhias, 
do Agrupamento de Escolas 
Prof. António da Natividade e 
da Santa Casa da Misericórdia 
de Mesão Frio (creche e lares). 

“Os missionários promovem 
atividades de animação, de ora-
ção, de evangelização e de medi-

tação. Mas há algo de mais inesti-
mável que estes jovens imprimem, 
por onde passam: os valores da 
amizade, da fraternidade e da so-
lidariedade”, sublinhou o autarca.

Alberto Pereira revelou que 
para a população de Mesão Frio, 
a “Missão País” tem sido “uma 
mais-valia”, fazendo referência 
ao trabalho relevante de volun-
tariado realizado pelos jovens 
universitários, e ao carinho que 
estes têm conquistado junto 
dos seus munícipes, manifes-
tando ainda a vontade de, no 
próximo ano, voltar a acolher 
a “Missão País” em Mesão Frio, 
ano em que o projeto termina-

rá no concelho, uma vez que, 
em cada localidade tem a per-
manência máxima de três anos. 

“O balanço deste segundo 
ano é, uma vez mais, muito po-
sitivo. Os missionários estive-
ram ao serviço das instituições 
concelhias, fizeram o “porta a 
porta” e ajudaram as pessoas 
nas suas tarefas diárias, a troco 
de sorrisos”, revelou o edil, con-
cluindo que “o principal objeti-
vo destas missões é que, com a 
presença de todos estes jovens, 
sejam lançadas sementes de so-
lidariedade, de fraternidade e de 
amizade e que as mesmas pos-
sas florir durante todo o ano”.■

A autarquia do Peso da Régua asso-
ciou-se ao Rotary Club da Régua na rece-
ção ao Rotary Club de Ovar, em cumpri-

mento do espírito de geminação dos dois 
clubes e das duas cidades. Rotary Club é 
definido como um clube de serviços à co-
munidade local e mundial sem fins lucra-
tivos, filantrópico e social.

A geminação entre os dois clubes 
aconteceu dois anos depois da geminação 
das duas cidades, ocorrida em dois mo-
mentos, a 25 de Julho de 1991, em Ovar, 
e a 29 de Setembro, do mesmo ano, em 
Peso da Régua.

O Presidente do Rotary Club da Ré-
gua, Fernando Magalhães, recordou o 
papel dos vareiros na história de Peso 
da Régua, sublinhando a importância da 
continuidade de encontros entre os dois 
povos geminados.

No evento estiveram presentes Nuno 
Gonçalves, presidente da Câmara Muni-
cipal reguense e de Salvador Malheiro, 
presidente do município de Ovar.■

Rotary Club de Ovar recebido no 
município reguense
Na última semana de fevereiro, o concelho do Peso da Régua 
recebeu o Rotary Club de Ovar. A cerimónia decorreu no Salão 
Nobre da Câmara Municipal.

Quarenta mil votantes é o número 
adiantado pelo PS à agência Lusa para 
as eleições que decorreram no início do 
mês. Todas as federações do continente 
foram a votos, exceto Coimbra, cujo su-
frágio foi adiado por decisão do Secre-
tariado Nacional por causa do chamado 
processo de fichas falsas de militantes no 
distrito, caso que remonta a 2011. 

Carlos Guerra foi o candidato pelo 
distrito de Bragança, conquistando o 
primeiro mandato com 93% dos votos.

À federação da Guarda concorreram 

dois candidatos: o ex-presidente da Câ-
mara Municipal de Seia, Eduardo Brito, 
e António Saraiva, antigo presidente da 
comissão política concelhia local. Com 
91,7% dos votos, António Saraiva foi o 
vencedor.

Francisco Rocha foi reeleito em Vila 
Real com 95% do total de votos expres-
sos.

Em Viseu, a reeleição de António 
Borges para presidente da federação so-
cialista visiense recolheu  uma percenta-
gem de 94,71% dos votantes.■

Quarenta mil militantes votaram 
nas eleições federativas do PS
Realizaram-se a 4 e 5 de março as eleições para apurar os presi-
dentes das Federações Distritais e os Delegados aos Congressos 
Federativos do Partido Socialista (PS).

Texto: Ana Portela

FOTO: DR
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O Programa Operacional Re-
gional do Norte 2014-2020, NORTE 
2020 assinala amanhã  um ano de 
lançamento dos primeiros concursos 
para apoio aos investimentos empre-
sariais na região neste ciclo comu-
nitário. Os resultados são promis-
sores e confirmam uma região com 
garra, com muita vontade de se afir-
mar como um território competitivo.  

Ao nível dos projetos aprovados, 
são já cerca de 1.500 os investimentos 
empresariais que conseguiram o selo 
NORTE 2020, com a alocação de 263 
milhões de Euros do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) 
e do Fundo Social Europeu (FSE). A 
maior parte do apoio é canalizada em 

ações de qualificação e internacionali-
zação das PME, seguido de investimen-
tos na ampliação ou construção de no-
vas unidades fabris. Trata-se de projetos 
em linha com a Estratégia Regional de 
Especialização Inteligente, que serviu 
de planeamento ao NORTE 2020 e que 
assume a nossa ambição de fazermos do 
Norte de Portugal um bastião da Euro-
pa Industrial, que se afirma pela inova-
ção e constrói vantagens competitivas 
dinâmicas. Esta estratégia visa acima 
de tudo elencar uma trajetória de forte 
crescimento económico, com criação de 
emprego e sua qualificação progressiva.  

Numa análise territorial, os núme-
ros são igualmente interessantes. Os 
valores aprovados para espaços territo-

riais como o Douro ou o Alto Minho, 
têm já uma expressão considerável, em 
especial se os contextualizarmos com 
a densidade populacional destas NUT 
III. É igualmente muito significativo 
realçar tanto o apoio à internaciona-
lização de uma empresa especializada 
na produção de estruturas metálicas, 
com sede em Sernancelhe, como o co-
financiamento de uma empresa nos 
Arcos de Valdevez, perita em produzir 
material de escritório e já com tradição 
exportadora; tratam-se de projetos que 
reforçam a capacidade produtiva e o 
grau de inovação da tecnologia produ-
zida. Por outro lado, fixar população em 
territórios de baixa densidade popula-
cional através da criação de emprego 

é, e será, decisivo para o nosso futuro. 
Os números do primeiro ano de 

concursos do NORTE 2020 não nos 
permitem atestar que os investimen-
tos cofinanciados são o garante de um 
Norte que se está a posicionar para 
deixar de ser uma região tão depen-
dente de fundos da União Europeia. 

No entanto, todos percebemos 
que é este o caminho: promover mais 
e melhor emprego, porque as pessoas 
e o seu futuro são o desígnio cen-
tral do nosso trabalho em cada dia.

Sou o primeiro a confiar que o 
caráter empreendedor e perseve-
rante dos nossos promotores será 
determinante para fixar o Nor-
te de Portugal no rumo certo.■

Por uma região competitiva e solidária

Emídio Gomes

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

O governo apresentou em Idanha-a-
-Nova, no passado dia 5 de março, a 
Unidade de Missão para a Valoriza-
ção do Interior, numa data em que se 
assinalaram os primeiros cem dias de 
governo. Augusto Mateus apresentou 
uma visão que mostra a necessidade 
de romper com práticas do passado 
para termos futuro. O roteiro do fu-
turo do interior exige medidas e ações 
que promovam a valorização de prin-
cípios de diferenciação territorial, uma 
maior cooperação supramunicipal e 
a redução da fragmentação existente, 
potenciar a incorporação de conheci-
mento e inovação, visando reforçar o 
posicionamento das empresas nas ca-

deias de valor em que se especializam.
Duarte D´Armas, em 1509, percorreu 
Portugal, desde Castro Marim a Ca-
minha, a pedido de D. Manuel com o 
objetivo de efetuar um levantamento 
das fortalezas que constituíam a pri-
meira linha de defesa com Castela. 
Cabe à responsável da unidade mis-
são, a investigadora Helena Freitas da 
Universidade de Coimbra, fazer um 
outro levantamento, o das oportuni-
dades de cooperação transfronteiriça 
da frente peninsular do nosso país. Às 
reconhecidas oportunidades da atra-
tiva fachada atlântica do país, urge 
avaliar as potencialidades da frente 
peninsular. Este é um dos desafios da 

década, segundo o primeiro-ministro.
Os territórios desafiantes não podem 
limitar-se a justificar os indicadores so-
cioeconómicos necessários à definição 
do envelope de fundos comunitários, 
que tradicionalmente tem alavancado 
o desenvolvimento das regiões mais 
dinâmicas, as áreas metropolitanas 
de Lisboa e do Porto. Importa gerar 
dinâmicas que diminuam as diferen-
ças intrarregionais, pôr em prática 
medidas de valorização dos recursos 
endógenos, de incentivo à fixação de 
jovens e inerente recomposição de-
mográfica, bem como o fomento de 
ecossistemas e plataformas regionais 
que dinamizem a empregabilidade.

O futuro do interior passa pela imple-
mentação de estratégias de utilização 
dos fundos estruturais na organização 
de programas de desenvolvimento, 
de inovação e de empreendedorismo 
com efetivo impacto nos territórios 
desafiantes. Nesta narrativa, ficou cla-
ro o papel central das instituições de 
ensino superior do “arco do interior” 
na reinvenção da atividade económica 
nos territórios de baixa densidade po-
pulacional, ultimamente denominados 
territórios desafiantes. Urge potenciar 
estas instituições numa estratégia de 
especialização inteligente, geradora de 
efeitos económicos como condição para 
estancar o ciclo de declínio do interior.■

Unidade Missão para a Valorização do Interior

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

A proteção das denominações de 
origem deve ser encarada como um 
estímulo à inovação e à salvaguarda 
do que é genuíno e identitário no 
vinho e na Região. A Internet é um 
campo de ação a não descurar. Não é 
em vão que a Denominação de Ori-
gem Porto está cada vez mais protegi-
da em todo o mundo, na verdade em 
mais de 160 países. Trata-se de um tra-
balho contínuo e que merece atenção 
redobrada no que à world wide web 
diz respeito. Atualmente, o setor dos 
vinhos é pioneiro no controlo e ex-
clusividade do uso das denominações 
de origem em domínios na internet.

O IVDP tem conjugado esforços 
na implementação de regulamenta-

ção dos domínios de primeiro nível 
(como são exemplo o “.com”; “.info”; 
“.org”). O Instituto, enquanto vice-
-presidente da European Federation 
of Origin Wines (EFOW), tem assim 
trabalhado em estreita colaboração 
com a Comissão Europeia na defesa 
das denominações de origem jun-
to do organismo internacional que 
tutela as regras de uso na Internet 
para a liberalização dos domínios 
genéricos, o ICANN (Internet Cor-
poration for Assigned Names and 
Numbers). Neste campo foi dado o 
primeiro grande passo, que permite 
salvaguardar um conjunto de novas 
terminações a serem utilizados na 
web. Foram, por exemplo, criadas 

novas terminações como “.wine” e 
“.vin”. A ideia passa por acautelar que 
estas denominações não caiam nas 
mãos erradas e sejam usadas indevi-
damente na promoção e comercia-
lização de vinhos por empresas que 
não têm direito ao seu uso, por exem-
plo comprando domínio port.wine 
quando não comercializam vinhos 
com denominação de origem Porto.

Neste contexto, e fruto de um tra-
balho insistente de salvaguarda das 
DO Porto e Douro, o IVDP assumiu 
recentemente um papel primordial 
na proteção no registo das denomi-
nações d eorigem “Porto” e “Port”, no 
Canadá. Na lista de denominações 
que agora estão protegidas neste país 

e que não podem ser usadas por ou-
tros vinhos, constam as designações 
“Oporto”; “Portvin”, “Portwein”, “Por-
twijn”, “Douro” e “Vinho do Douro”.

Apesar destas conquistas temos 
pela frente um futuro exigente. Con-
trolar a exclusividade dos nomes e 
designações no setor dos Vinhos do 
Douro e do Porto é um desafio cons-
tante e que não poderá estar à mer-
cê de um mundo virtual desregrado. 
Mas o rumo está traçado para que 
também, na Internet, as denomi-
nações de origem Porto e do Douro 
sejam uma realidade substancial e 
não secundária.Manuel de Novaes 
Cabral, Presidente do Instituto dos 
Vinhos do Douro e do Porto, I.P.■

Denominações de Origem Porto e Douro: Do Virtual para o Real

Manuel de Novaes 
Cabral
Presidente do Instituto dos 
Vinhos do Douro e do Porto, 
I.P. (IVDP)
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Será apresentado no próximo 
dia 1 de Abril - e não é mentira - o 
Projeto Rede Social Saúde.

Este projeto congrega, num 
propósito comum, diversas 
Instituições de concelhos do 
Douro Sul.

O grande objetivo estratégico 
é o de construir escala, dando 
assim, mais força e capacidade 
crítica às Instituições sociais desta 
região, para já, na área da saúde.

Os objetivos operacionais são 
claros e facilmente percebidos, e 

prendem-se com a otimização das 
respostas em saúde das diferentes 
Instituições e a promoção de 
sinergias, facilitando a eficiência 
das estruturas de saúde, com um 
papel já muito significativo neste 
território, de propriedade de 
Misericórdias ou Outras IPSS,s.  

A Rede Social saúde, tem como 
Instituição âncora, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lamego que será 
assim a estrutura impulsionadora 
de implementação do projeto. 

A Rede social saúde, tem como 

DESAFIO MAIOR e que acaba 
por constituir a sua missão: MAIS 
E MELHORES CUIDADOS 
DE SAÚDE para os cidadãos do 
Douro Sul, fomentando o trabalho 
em rede, entre as instituições 
fundadoras, outras instituições, 
autarquias e as unidades de saúde 
do serviço nacional de saúde. 

A linha de valores presentes 
nesta rede social são: proximidade 
- integração -humanização. 

Para dar início a este projeto 
inovador e potenciador de 

desenvolvimento no Douro Sul, 
terá lugar no dia 1 de Abril o 
evento Cidadania em Saúde - 
Douro Sul 2016. Este evento que 
aproveita para apresentar a Rede, 
é o início de um conjunto de 
dinâmicas a realizar em todos os 
concelhos na área da saúde.  

Há uma vontade concreta 
de construir caminho comum e 
há uma força imensa para fazer 
diferente. 

E, na sequência da visão que 
tenho vindo a defender, este é um 
passo importante e demonstrativo 
de que é possível caminhar de 
mãos dadas sem comprometer a 
identidade e a autonomia de cada 
instituição. 

Este projeto é o exemplo 
de uma iniciativa da sociedade 
mas acarinhado pelos Autarcas, 
deixando bem claro que este 
território tem futuro e que, 
paulatinamente, a união de 
esforços vai acontecendo. 

Venham daí outros projetos!■

Há Douro Sul - Em Rede

Domingos 
Nascimento

O Benfica de Rui Vitória deu 
um passo enorme rumo ao tricam-
peonato ao vencer o derby contra 
o Sporting por 1-0, em pleno Es-
tádio de Alvalade, com um golo 
de Kostas Mitroglou. O grego e o 
lateral-esquerdo Eliseu têm realiza-
do exibições excelentes, mostrando 
que muitas das críticas que lhes são 
feitas primam, de facto, pela injus-
tiça. Na última segunda-feira esta 
liderança foi consolidada frente ao 
Tondela, numa vitória clara por 4-1, 
onde Jonas marcou mais dois, fican-
do com 28 golos no campeonato 
e oito assistências, absolutamente 
sensacional. Um jogador fabuloso 
que com as suas pinceladas de ma-
gia vai enlouquecendo todos aque-
les que apreciam verdadeiramente o 
desporto rei. A chegada das águias 
aos quartos-de-final da Champions 
deve também ser destacada, por-
que é na fé que está o progresso e 
a formação benfiquista, apesar de 
ter começado mal a temporada, 
nunca virou a cara à luta e sempre 
se notou uma crença enorme que, 

agora, está a dar os seus frutos.
O Sporting, atual segundo 

classificado, venceu o Estoril fora 
de portas por 2-1 com dois fan-
tásticos golos de Slimani, avisan-
do assim o SL Benfica que não 
há qualquer margem para erros. 
A consistência na perseguição 
ditará o futuro do Sporting no 

Campeonato Nacional. Já o FC 
Porto teve bastantes dificuldades 
frente ao União da Madeira, num 
encontro onde ganhava por 2-0, pas-
sou por uma situação complicada 
de 2-2 com o sétimo golo de Danilo 
Dias no campeonato e só conseguiu 
confirmar a vitória perto do minuto 
90 por intermédio de Jesus Corona. 
José Peseiro já realizou treze jogos no 
comando dos dragões e sofreu golos 
em onze, alguns erros individuais 
também não têm ajudado, mas isto 
demonstra um problema estrutural, 
mais do que individual. No futebol 
e na vida, é nas piores alturas que o 
apoio se torna, realmente, impres-
cindível. E um clube que tantas ale-
grias deu aos adeptos merece que os 

mesmos façam algo, de forma cons-
trutiva, com o objetivo de retirar o 
clube deste momento tão delicado. 

O Arouca, orientado por Lito 
Vidigal, está a tornar-se na gran-
de surpresa da Primeira Liga. Está 
em quinto lugar com 41 pontos, 
35 golos marcados e 27 golos sofri-
dos, tendo já derrotado tanto o FC 
Porto como o SL Benfica. O acesso 
à Europa é o grande sonho e uma 

equipa com este futebol tão positi-
vo e bonito merece, definitivamen-
te, o sucesso. Nota também para o 
encontro do Gondomar frente ao 
Vizela para a fase de subida da Zona 
Norte, onde o golo de Adul Seidi 
não foi suficiente para evitar a der-
rota por 3-1 contra um adversário 
forte. De realçar as exibições do late-
ral Portilho e de Jonathan Oliveira, 
dois jovens com bastante talento.■

Sporting em gestão senta-se de novo no cadeirão 

Tiago Nogueira
Jornalista



Preparação:

Bater as gemas com os ovos junta-
mente com o açúcar até duplicar a 
quantidade.
De seguida juntar a farinha envol-
vendo com cuidado. Juntar o miolo 
de Noz. 
Numa forma de barro própria for-
rar com papel de almaço. Verter o 
preparado e levar ao forno a cozer 
durante 40 minutos a 220º

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

Pão-de-ló com Noz

LELO e ZEZINHA

PASCOA -
COELHO -

AMENDOAS -
OVO -

CHOCOLATE -
FERIAS-

Sopa de letras do VivaDouro

Você sabe por que o saco 
do Coelho da Páscoa vive 
cheio de formigas?

- É porque os ovos deles 
são de chocolate!...

Ingredientes:

5 Ovos
15 Gemas
250 gr açúcar
190 gr farinha
100 gr miolo de Noz

Anedota:

Lazer
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Passatempo VivaDouro

Venha visitar... 
Murça

O vencedor do Passatempo VivaDouro do mês de 
março 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.

Murça é uma vila portuguesa pertencente ao Distrito de Vila Real, à Região Norte, à sub-região do Douro e à antiga província de 
Trás-os-Montes e Alto Douro. O município é limitado a norte por Valpaços, a leste por Mirandela, a sueste por Carrazeda de An-
siães, a sudoeste por Alijó e a noroeste por Vila Pouca de Aguiar.
A Porca de Murça, monumento célebre da vila é o seu ex-libris. A escultura celta representa uma das divindades deste povo, o 
javali/urso/porca. Estas esculturas existem aos milhares, mas é em Murça que se encontra a réplica mais bem conservada, não só 
por toda a região como por todo o Noroeste da Península Ibérica.

> Pelorinho >  Estátua Porca de Murça >  Igreja Matriz

> Estátua em homenagem à apanha da azeitona



Com a comemoração do 1.º ano de 
atividade em abril o VivaDouro oferece 
à 1.ª  empresa que nos contactar, de 

cada um dos concelhos da Comunidade 
Intermunicipal do Douro,uma 

Publirreportagem.

Não perca esta oportunidade!  


