
Inauguração do Túnel do Marão traz 
novas oportunidades à região
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Milhares de pessoas participaram 
naquela que é “A Mais Bela Corrida 
do Mundo”

Regia Douro Park inaugurado pelo 
ministro da economia

Fomos perceber quais as vantagens desta 
infraestrutura para as instituições e utilizadores 
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Editorial

A região do Douro está a ser 
enriquecida com infraestruturas 
que vão diminuir significativa-
mente as dificuldades de acesso 
aos meios de produção e aos re-
cursos mais abundantes do litoral.

Lembro-me de três inaugura-
ções recentes que o comprovam; 
mas o Túnel do Marão, pela di-
mensão da obra, pelas poupan-
ças que provoca quer em tempo, 
quer nos meios de transporte 
quer mesmo nos equipamentos 
e recursos e também por manter 
viável a estrada quando dos fortes 
nevões do Inverno que bloqueiam 
os acessos vai ser uma daquelas 
obras que vamos poder mostrar 

com orgulho e satisfação por, pelo 
menos uma parte, do investimen-
to ter ido bem aproveitada. 

Cabe agora a todos os que têm 
interesse no desenvolvimento 
da região e das suas pessoas tra-
tar de rentabilizar esta e outras 
infraestruturas em indutores de 
investimento, emprego, desenvol-
vimento e riqueza que possa ser 
aproveitada pela região, que tanto 
precisa de ser dinamizada e forta-
lecida.

Mas é preciso que os deciso-
res políticos resolvam o problema 
dos acessos do lado sul do rio, pois 
raramente se avista um IC desse 
lado do rio e em muitos concelhos 
não há qualquer ligação próxima 
a acessos rodoviários eficientes. 

Mas volto a dizer que não vão 
ser as estradas e as infraestruturas 
que vão resolver todos os proble-
mas da região. Mas que devem 
servir para que as pessoas e as 
organizações publicas e privadas 
sejam capazes de se orientar para 
novos mercados e novas vanta-
gens competitivas de tal modo 
que venham os resultados econó-
micos e sociais que tanto precisa-
mos.

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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“O IP4 e o Túnel do Marão”

Luís Braga da Cruz

A travessia do Marão reflecte bem a evolução das estradas portuguesas no 
período da minha vida. Quando estudante de Engenharia, aprendi que as es-
tradas nacionais se dividiam em três categorias. Vigorava o Plano Rodoviário 
Nacional de 1945 e os marcos quilométricos tinham diferentes cores consoante 
a importância da estrada. Também havia uma estética das estradas que contri-
buía para a formação da bucólica paisagem portuguesa. Quem não se lembra 
das placas de sinalização em cimento pintado, das faixas brancas nas grossas 
e alinhadas árvores de bordadura ou dos fontenários em locais aprazíveis que 
convidavam a uma paragem? A EN15 ligava o Porto a Bragança, em sete horas, 
num percurso lindíssimo e inesquecível, mas que nos fazia tremer só de pensar 
nas curvas do Marão.

A revisão do plano rodoviário de 1985 criou um novo conceito de rede, 
assente nos itinerários principais (IPs) e nos itinerários complementares (ICs). 
Hoje, podemos dizer que foi marcado por uma atitude de reduzida ambição, só 
compreensível pela escassez de recursos a que estávamos habituados.

No entanto, a partir de 1986, o generoso acesso aos fundos europeus permi-
tiu que este plano se começasse a concretizar. Defendemos na altura que, numa 
perspectiva de planeamento regional, a primeira prioridade era o IP4, por ser a 
mais importante via estruturante da Região Norte. O IP4 seguia o corredor da 
EN15 e começou a ser executado gradualmente. O hábito de viver em escassez 
ditou uma solução mesquinha, sem faixas de rodagem independentes em cada 
sentido e uma construção faseada. Tal depressa se revelou de grande insegu-
rança viária, tendo o IP ficado tristemente conhecido pelos acidentes que nele 
se verificaram. 

O plano de 1945 demorou a ser revisto 40 anos, enquanto o de 1985, cedo 
revelou severas insuficiências, que foram agravadas com o progressivo desen-
volvimento das primeiras autoestradas, a ponto de ter de ser revisto em 2000, 
dando origem ao Plano Nacional Rodoviário de 2000 (PNR2000). 

O que se pode hoje dizer é que o IP4 foi vítima de uma deficiente previsão 
do impacto dos planos rodoviários no desenvolvimento em Portugal.

O Túnel do Marão veio finamente dar o grande contributo para a integração 
territorial do Norte de Portugal, reduzindo tempos e reforçando a mobilidade. 
Permite que se atenue a aparente e incontornável assimetria de oportunidades 
entre os que vivem no denso litoral e no interior. 

Embora reconhecendo todos esses méritos, convém lembrar que não basta 
o Túnel do Marão para que todos os outros problemas de Trás-os-Montes e do 
Alto Douro se desvaneçam como que por milagre. Regressarei ao assunto.

Engenheiro Civil

POSITIVO

Marão

O Túnel do Marão, 
inaugurado no início 
do mês, apresenta-se 
como uma alternativa 
mais segura e rápida, 
permitindo encur-
tar a viagem para o 
litoral em cerca de 20 
minutos.

NEGATIVO

Lamego

Antigo hospital da 
cidade está ao 
abandono desde a 
inauguração da nova 
unidade hospitalar 
em 2013. Alguns 
equipamentos e 
resíduos hospitalares 
ainda se encontram no 
interior do edifício.

Alerte para o que está bem e denuncie o que está mal. Envie-nos as suas fotos para geral@vivadouro.org
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O Talentódromo, localizado no Pavilhão dos Desportos de 
Vila Real, é uma estrutura de apoio ao desenvolvimento dos ta-
lentos desportivos, particularmente no âmbito da avaliação e con-
trolo regular do rendimento dos desportistas e formação contínua 
de treinadores, dirigentes e outros agentes envolvidos no processo 
desportivo. No passado dia 2 de maio o futebolista Simão Sabrosa 
tornou-se o padrinho desta estrutura, manifestando assim o seu 
apoio a esta parceria entre o Município e a UTAD.

O executivo municipal de Vila Real aprovou o Relatório de Gestão e Contas do ano 2015. O 
documento que “espelha a realidade financeira e económica do município” salienta o saldo de 2,36 
milhões de euros que transitou de 2015 e os 1,6 milhões de euros abatidos à divida do município.

Simão Sabrosa apadrinhou o 
Talentódromo de Vila Real

Município de Foz Côa comemora 717 anos no dia 
21 de maio

Vila Real volta a realizar iniciativa 
“Verão em Movimento”

Monstra à Solta com programa diversificado em Torre 
de Moncorvo

Executivo Municipal de Vila Real aprova Relatório de 
Gestão e Contas de 2015

1.º Festival de Música do Douro arranca em julho

O Município de Tabuaço marcou presença, 
pelo segundo ano consecutivo, na FIT – Feira Ibéri-
ca de Turismo, na cidade da Guarda, nos dias 5, 6, 7 
e 8 de Maio. Durante quatro dias, o Parque Urbano 
do Rio Diz tornou-se um centro de oportunidades, 
neste certame, apoiando a divulgação e promoção 
de produtos do Concelho, através de provas de 
vinhos, degustação de iguarias gastronómicas do 
Concelho, com destaque do melhor bolo-rei, do 
azeite da Cooperativa Agrícola de Tabuaço, e ainda 
do artesanato.

Município de Tabuaço participa na FIT 2016 na Guarda

Jornadas de Aproximação e Troca de Conhecimentos 
em Defesa da Crianças e Jovens em Moncorvo

O município de Vila Real volta, uma vez mais, a promover e dinamizar os campos de férias 
“Verão em Movimento”, uma iniciativa através da qual a autarquia pretende auxiliar pais e Encarre-
gados de Educação na ocupação os tempos livres das suas crianças e jovens, agora que se aproxima 
o período de férias escolares.

1º Torneio de Masters do Douro Vinhateiro

Numa organização conjunta do município de Santa Marta de Penaguião e da Associação Regio-
nal de Natação do Nordeste irá decorrer nos dias 4 e 5 de junho, o 1° Torneio de Masters do Douro 
Vinhateiro.

El Rei D. Dinis concedeu a Foz Côa o seu primeiro foral, a 21 de Maio 1299. Este ano, as 
comemorações do feriado municipal coincidiram com V Festival de Vinhos do Douro Superior, 
enriquecendo ainda mais as enumeras iniciativas culturais e desportivas deste dia. O Sarau de 
Natação, atividade extremamente participada pelas crianças e respetivos familiares, foi o pon-
to de partida destas comemorações. Ainda no período da manhã, no salão nobre da Câmara 
municipal, procedeu-se ao lançamento dos livros “Retratos da Gente e Poética do Instante” e a 
CÔAVISÂO nº 18.

No passado dia 18 de maio decorreram, em Torre de Moncorvo, as Jornadas de Aproxima-
ção e Troca de Conhecimentos em Defesa da Crianças e Jovens da Nossa Região. A iniciativa foi 
organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Torre de Moncorvo e 
contou com a participação das Comissões de Proteção de Mogadouro, Carrazeda de Ansiães, 
Freixo de Espada à Cinta, Alfandega da Fé, Vila Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo.

De 3 a 5 de Junho a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo apresenta a Monstra à Solta, 
um Festival de Cinema de Animação, no Cineteatro de Torre de Moncorvo. O programa é di-
versificado sendo que apresenta sessões Monstrinha, exibições de curtas e longas-metragens e 
competição de curtas-metragens.

“12 HORAS A NADAR” NA PISCINA MUNICIPAL DE 
SERNANCELHE

A Piscina Municipal de Sernancelhe organizou, no dia 25 de maio, a iniciativa “12 horas 
a nadar”. O objetivo do evento consistia em nadar ininterruptamente, durante 12 horas, numa 
pista destinada para o efeito, tendo como destinatários os clubes/escolas de natação, associações, 
escolas e respetiva comunidade educativa e população em geral, cotando-se como uma ação que 
promova a atividade desportiva, em particular a natação.

Gala de Glamour “Miss Tarouca”

No dia 15 de maio, a “Associação intergeracional Elas”, promoveu no município tarouquense, 
a primeira Gala de Glamour “Miss Tarouca”. Foram 13 as candidatas que aceitaram o desafio da 
Associação. Glamour, dança, música, animação e  humor foram as palavras-chave do evento.

Decorreu na manhã de 26 de abril, no Museu do Douro, em Peso da Régua, a apresentação 
pública do Festival Douro Rock. 22 e 23 de julho foram as datas escolhidas para a realização na 
capital histórica do Douro, do 1.º Festival de Música do Douro.
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São antigos militares do concelho de Moi-
menta da Beira que se juntam, todos os anos, 
para comemorar o aniversário da construção do 
monumento erguido na vila em homenagem aos 
combatentes do concelho falecidos nas ex-coló-
nias, no período de 1961 a 1975, quando cum-
priam o serviço militar obrigatório. No passado 
dia 15 de maio juntaram-se mais de três dezenas. 
Houve deposição de flores no monumento e al-
moço convívio. Tratou-se do sétimo aniversário.

O presidente da Câmara Municipal de Arma-
mar, João Paulo Fonseca, recebeu recentemente o 
Embaixador da Costa do Marfim em Portugal, Koffi 
Fana. O diplomata fez-se acompanhar pelo autarca 
de Jacqueville, uma cidade situada no sul da Costa 
do Marfim, 40 quilómetros a oeste de Abidjan, a ca-
pital económica daquele país africano.

Realiza-se no próximo sábado, 28 de maio, no auditório municipal do concelho de Santa Marta 
de Penaguião, “O Toque”, I encontro de Tunas Rurais do Marão e Alvão. No evento irá ainda dar-se 
a abertura da exposição - Tunas Rurais Património Imaterial com o porto de honra.

Embaixador da Costa do Marfim 
visita Armamar 

I Encontro de Tunas Rurais do Marão e Alvão em Santa MartaPeso da Régua comemorou o Dia Europeu da 
Segurança Rodoviária

Homenagem aos antigos militares falecidos na guerra 
das ex-colónias

Dia Distrital do Bombeiro comemorado em Tarouca

Curso intensivo sobre Esgrima 
Artística tem início já esta 
semana em Moimenta
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O município assinalou o Dia Europeu da Segurança Rodoviária com uma iniciativa pro-
movida pelo Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, em parceria com o Projeto 
CLDS 3G do Peso da Régua, o Município do Peso da Régua, a Guarda Nacional Republicana, 
o Centro de Saúde do Peso da Régua e a Associação de Pais e Encarregados de Educação das 
Escolas Secundária Dr. João de Araújo Correia, EB 2/3 do Peso da Régua e os Centros Escola-
res da Alameda e das Alagoas.

Duelos de espada, duelos medievais, a evolução 
da arma e da esgrima, a luta cénica, as posições de 
mão, as paradas, os ataques, as saudações de corte. 
São técnicas que o mestre de esgrima artística, Eu-
génio Roque, vai ensinar em Leomil, Moimenta da 
Beira, já esta semana, de sexta-feira a domingo, 27, 
28 e 29 de maio.

Vila de Torre de Moncorvo recebeu mais uma edição da 
Festa do Cinema

Durante os dias 16, 17 e 18 de Maio teve lugar no Cineteatro de Torre de Moncorvo mais uma 
edição da Festa do Cinema. A Câmara Municipal selecionou para o evento três filmes candidatos aos 
óscares. Além da seleção dos filmes os bilhetes tiveram um custo promocional de 2,50€ por sessão.

Tarouca foi a anfitriã das comemorações do Dia Distrital do Bombeiro, que se realizaram no dia 
8 de maio. Corporações de bombeiros de todo o distrito afluíram a tarouca para participar num dia 
carregado de simbolismo e com uma programação diversificada.

Depois da receção às entidades oficiais e sessão solene no Auditório Municipal Adácio Pestana, 
seguiu-se o desfile apeado e motorizado dos Soldados da Paz.

FOTO: DR
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Os alunos de medicina do Instituto de Ciências Biomédi-
cas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto, voltaram 
a estar no concelho de Mesão Frio, para realizarem rastreios 
gratuitos à população, através do projeto «Medicina na Pe-
riferia», desenvolvido em cooperação com a Câmara Muni-
cipal. A iniciativa decorreu de 13 a 15 de maio, em todas as 
freguesias do concelho.

Rastreios gratuitos em Mesão Frio

Cerimónia de encerramento do “Torneio 8 de maio” 
em Murça

Terminou a 17ª edição do Torneio de futsal do 8 de maio. Com uma adesão de cerca de 120 atle-
tas, oriundos de 12 instituições do município, esta atividade desportiva ficou marcada pelo triunfo da 
União de Freguesias Noura/Palheiros, que venceu, nas grandes penalidades e após uma final emocio-
nante, o coletivo da A.C.R. Vilares.

No dia 28 de maio, o BB King Parque, na vila de Sabrosa, é palco de uma homenagemn 
ao Rei dos Blues, num concerto de entrada livre com Shirley King, filha do artista, e com a 
participação especial de Rui Veloso.  Shirley King atuará na companhia da banda portuguesa 
Budda Power Blues.

BB King homenageado em Sabrosa

FOTO: DR
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No próximo dia 28 de maio, sábado, inserido no certame Jornadas Gastronómicas do Bacalhau, 
vai ter lugar no Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta uma Noite de Fados. À semelhança 
de eventos anteriores a entrada é gratuita.

Noite de Fados em Freixo de Espada à Cinta

FOTO: DR

Alicaça 2016 decorreu com calendário 
“cheio de atividades”

Decorreu no fim-de-semana de 14 e 15 de maio o Alicaça 2016 – a Festa do Caçador - jun-
tando centenas de amantes deste desporto vindos de vários pontos do país para participar em 
diversas atividades cinegéticas. Os caçadores puderam demonstrar as suas habilidades no tiro 
ao voo ao pombo e numa largada de perdiz vermelha.
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O Peso da Régua recebeu a 15 
de maio a 11.ª edição da Meia 
Maratona do Douro, prova 
que a organização classifica 
como a “melhor de sempre”, 
tendo recebido mais de 15 mil 
participantes. Ricardo Dias, 
atleta do Sporting Clube de 
Portugal, sagrou-se vencedor 
da Meia Maratona.

O relógio marcava as 10h da manhã e 
a Barragem de Bagaúste estava repleta de 
atletas quando suou o tiro de partida para 
a 11.ª edição da Meia Maratona do Douro 

Vinhateiro. 
Foram mais de 15 mil as pessoas que 

participaram na Meia Maratona do Douro 
Vinhateiro, sendo que a Mini Maratona 

(10 km) teve mais de 8.500 inscrições e 
a Meia Maratona (21km) mais de 7 mil 
participantes.

A Meia Maratona em Cadeira de Rodas 
teve este ano nove participantes, número 
inferior ao do ano passado, sendo que Paulo 
Costa, diretor diretor da Global Sports, 
acredita que este facto se deve “às enormes 
dificuldades que se vive no desporto 
adaptado”, afirmou.

José Dias, um dos atletas que participou 
na Meia Maratona em Cadeira de Rodas, 
garante que “a prova é um espetáculo”, disse 
ao VivaDouro. 

“A paisagem é linda, já conheço isto há 
muitos anos. A prova não é muito difícil, a 
preparação é que não é muita”, afirmou o 
atleta. 

O percurso, com o Douro Vinhateiro, 
Património Mundial, como pano de 
fundo, caracteriza-se por dar aos atletas a 
oportunidade de provar o Vinho do Porto 
típico da região. 

Margarida Brito, já participa há sete anos 
na “Mais Bela Corrida do Mundo” e decidiu 
mais uma vez fazer uma pausa no percurso 
para provar o vinho do Porto, “é sempre um 
ótimo aperitivo”, confessou a participante. 

“É uma maravilha, não podia estar 
melhor. As cores foram muito bem 
escolhidas este ano porque se vêm muito 
bem e o tempo ajudou imenso”, acrescentou 
a atleta natural do Porto.

Nuno Jaco foi de Coimbra para o Peso 
da Régua para participar pela primeira 

Meia Maratona do Douro bate recorde de participação com mais de 15 mil atletas

O ambiente era de festa. O verde das 
camisolas dos participantes encaixava 
em perfeita harmonia com as cores das 
encostas do Douro nesta altura do ano. 
Entre os mais de 15 mil atletas inscritos 
na prova era grande o misto de emoções 
antes de a prova iniciar.

Inês Soares veio de Coimbra 
propositadamente para participar na 
prova, “é uma paisagem diferente e 
acho que foi por isso que também me 
inscrevi, tenho amigos cá e portanto foi 
um incentivo, estamos expectantes para a 
prova”, explicou a jovem, minutos antes de 
iniciar a Mini Maratona. 

Laura Carvalho, participante assídua 
na Mini Maratona, dá enfase ao ambiente 
que se vive nesta prova, “é um grande 
convívio, alegria, confraternização entre 
os reguenses e o resto do país porque 
isto cada vez vai estando mais vivo, 
a organização está cada vez melhor”, 
confessou enquanto se colocava a postos 
para iniciar a prova.  

Texto e fotos: Salomé Ferreira 
                      Ana Portela

> Paulo Costa, diretor geral da Global Sports com Ricardo Dias, vencedor da prova

> Ricardo Dias, vencedor da 11.ª edição da Meia Maratona do Douro Vinhateiro
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vez na prova, tendo comprovado que 
esta “é mesmo a mais bela corrida do 
mundo”, confessou ao VivaDouro após ter 
concluído a Mini Maratona. 

“É uma experiência fantástica, 
também faço a prova em Coimbra e 
a maior diferença entre as duas acaba 
por ser a paisagem e o enquadramento”, 
acrescentou.

Também Joana Gonçalves partilha 
da mesma opinião, “é mesmo a mais bela 
corrida do mundo”, atesta a atleta, “é um 
bocadinho difícil mas não é a mais difícil, 
também se não fosse não tinha piada 
nenhuma”, afirmou.

Fernanda Casimiro, natural do Porto, 
cruzou a meta da Meia Maratona a 

empunhar um cartaz com a frase “sinto-
me bela”, uma vez que, para a atleta, esta 
é uma forma de mostrar como se sente ao 
participar na prova, “a maratona é a mais 
bela do mundo e eu neste dia sinto-me 
também a mais bela do mundo”, explicou 
ao VivaDouro. 

João Paulo Brás Oliveira foi pela 
quarta vez participar na Meia Maratona, 
de acordo com o atleta, “o percurso é 
agradável, não é muito difícil”, declarou 
ao chegar à meta.

Para Paulo Costa esta 11.ª edição foi 
“um sucesso absoluto”, tendo sido mesmo 
a “melhor edição de sempre”, declarou o 
dirigente. “Tem sido surpreendente de 
ano para ano sentirmos que estamos a 
alcançar novos patamares, a receber cada 
vez mais pessoas e acima de tudo a receber 
cada vez melhor e com mais dinâmica”, 
acrescentou.

Este evento trouxe até à região do 
Douro não só pessoas provenientes 

de outros pontos do país mas também 
participantes de todo o mundo, sendo que 
estiveram mais de 30 países representados 
nesta edição.

“Há gente de todo o mundo e isto 
mostra que a Mais Bela Corrida do 
Mundo está a chamar o planeta até si”, 
assegurou Paulo Costa.

O diretor da prova confessou ainda 
que certamente que o “desafio de 20 mil 
pessoas a participar na Mais Bela Corrida 
do Mundo vai ser atingido”, sendo que 
dentro dos objetivos da organização está 
ainda o de se afirmarem “cada vez mais 
como o maior projeto de Turismo Ativo e 
de marca de Sustentabilidade Territorial” 
afirmou. 

Ricardo Dias vence a Meia 
Maratona do Douro

Uma hora e cinco minutos, foi a 
combinação vencedora do atleta que 

cruzou em primeiro lugar a meta da Meia 
Maratona. Ricardo Dias, atleta do Sporting, 
classificou este momento como “um 
sentimento de muita alegria”, revelou ao 
VivaDouro, minutos após terminar a prova.

“O meu objetivo era fazer um bom 
resultado, vinha com intenções de ganhar 
mas se não ganhasse queria chegar ao fim 
e pensar que tinha um bom resultado”, 
afirmou o atleta.

“Cheguei aqui e dei tudo, sofri muito 
na parte final mas acabei por ganhar”, 
acrescentou, ao mesmo tempo que dedicava 
a vitória aos “camaradas” do Regimento 
onde é Militar.

Marisa Barros foi a primeira mulher a 
cruzar a meta da Meia Maratona, com uma 
hora e 14 minutos.

Na Meia Maratona em Cadeira de 
Rodas foi Alexandrino Silva o vencedor, 
tendo completado a prova em 46 minutos 
e 15 segundos.■

Meia Maratona do Douro bate recorde de participação com mais de 15 mil atletas

> Joana Gonçalves, participante da 
Meia Maratona

> Margarida Brito, participante da caminhada > José Dias, participante da Meia Maratona
em Cadeira de Rodas

> João Paulo Brás Oiveira, partcipante da Meia 
Maratona

> Fernanda Casimiro, participante da Meia Maratona
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“Ao nível dos serviços pú-
blicos e dos investimentos para 
a proximidade de natureza ter-
ritorial contratualizamos inves-
timentos importantes com as 
Comunidades Intermunicipais 
dos dois distritos, Vila Real e Bra-
gança, mais de 170 milhões de 
euros”, referiu Pedro Marques.

De acordo com o governan-
te, estão contemplados por esses 
apoios, no quadro do Portugal 
2020, “investimentos de base local, 
intervenções em escolas, centros 
de saúde e equipamentos sociais”

“Estamos a contratualizar os 
planos de desenvolvimento urbano 
para toda a região norte, em parti-

cular da região de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, de cerca de 160 milhões 
de euros”, acrescentou o ministro. 

Com o Túnel do Marão, Pedro 
Marques acredita que “não apenas 
as empresas localizadas no inte-
rior conquistam novos mercados 
como a região ganha capacidade de 
atração para novos investimentos”, 
afirmou na inauguração da nova 
via que liga Vila Real a Amarante. 

“A visão que presidiu ao lan-
çamento desta obra foi a pro-
moção da coesão territorial, é 
uma obra que aproxima também 
o nosso país”, disse Pedro Mar-
ques na abertura daquele que é o 
maior túnel da Península Ibérica.■

Governo anuncia mais de 300 milhões 
para dinamizar Trás-os-Montes
O ministro do Planeamento e das Infraestruturas anunciou na cerimónia de inauguração do túnel do Marão investimentos de mais de 
300 milhões de euros nos distritos de Vila Real e Bragança, quantia que na opinião do governante vai apoiar na dinamização da região.

PUB

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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“São infraestruturas como 
esta que vão dar vida e rentabili-
zar os investimentos em infraes-
truturas que aqui são feitos”, afir-
mou o ministro da economia na 
cerimónia de inauguração do 
Regia Douro Park em Vila Real.

Na opinião do responsável da 
pasta da economia, este investimento 
vai “ajudar a desenvolver ainda mais a 
região do interior do país”, sendo que 
de acordo com Manuel Caldeira Ca-
bral “o desenvolvimento das regiões 
faz-se com as empresas, os empresá-
rios e com a valorização dos produtos 
da região”, declarou aos jornalistas.

Para Rui Santos, presidente da 
autarquia de Vila Real, “hoje é um 
dia em que se completa um per-
curso, diria mais, hoje é um dia 
feliz em que se concretiza um so-
nho, um sonho longo de quase 10 
anos e que todos nós sonhamos em 
conjunto”, afirmou o edil no discur-
so da cerimónia de inauguração. 

O projeto resulta assim de um 
“sonho” da autarquia em conjunto 
com a Universidade de Trás-os-

-Montes e Alto Douro (UTAD), ten-
do sido necessários 9,5 milhões de 
euros para a concretização da obra, 
sendo que 85% resultam da com-
participação do Quadro de Referên-
cia Estratégica Nacional (QREN). 

O Regia Douro Park é cons-
tituído por uma incubadora de 
empresas, um centro de negócios, 
lotes industriais e por o Centro de 
Excelência da Vinha e do Vinho, 
“um complexo laboratorial de ex-

celência tecnológica” dinamizado 
pela UTAD e por instituições par-
ceiras, direcionado para o apoio às 
empresas nos setores da vitivini-
cultura, agroalimentar e ambiente. 

De acordo com Rui Santos, este 
polo “permitirá que no futuro pró-
ximo haja investigação aplicada, 
transferência de conhecimento e 
de tecnologia entre o mundo em-
presarial e o mundo académico”, 
referiu o presidente da autarquia, 

acrescentando que esta parceria “é o 
casamento perfeito e trará com cer-
teza mais empresas, mais economia 
e mais postos de trabalho à região”.

António Fontainhas Fernandes, 
reitor da UTAD, relembra que mais 
do que “investir em infraestruturas”, 
tem que “se investir nas pessoas”. 

“Eu tenho vindo a dizer que 
todas as universidades têm a mis-
são do ensino, da investigação e da 
transferência de conhecimento mas 
no nosso caso, as universidades que 
estão situadas em territórios desa-
fiantes, temos que ter uma quarta 
dimensão, que é a valorização do 
território, temos de trabalhar de 
acordo com as pessoas, criar pro-
jetos dinâmicos que fixem pessoas, 
que fixem emprego”, salientou. 

Emídio Gomes, presiden-
te da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDRN), afirma que o 
Regia Douro Park “é mais um pas-
so para a união de todos em tor-
no de um norte melhor e de uma 
região mais próspera”, declarou. 

Também Francisco Lopes, 
presidente da Comunidade Inter-
municipal do Douro, afirma que 
“este é um equipamento promissor 
para a região”, disse o autarca na 
inauguração. “É um parque muito 
importante porque de facto a sua 
abrangência territorial não se res-
tringe a Vila Real mas efetivamente 
a toda a região do Douro”, afirmou. 

Nuno Augusto, diretor geral do 
parque, sublinha o facto de este já 
se encontrar “muito desenvolvido e 
consolidado”, uma vez que em fun-
cionamento há cerca de um ano, tem 
já uma taxa de ocupação de mais de 
85% e 30 empresas instaladas que 
dão emprego a cerca de 100 pessoas. 

Para Rui Santos, este indicador 
“reflete o espirito empreendedor 
e inovador que terá que fazer par-
te da nova cultura empreendedo-
ra da região”, afirmou o autarca.

O Regia Douro Park está dire-
cionado para as áreas agroalimentar, 
agroindustrial, enologia, viticultura, 
economia verde, valorização ambien-
tal e tecnologias agroambientais.■

Ministro da economia inaugurou o Regia Douro Park em Vila Real
O Parque de Ciência e Tecnologia, situado em Vila Real, foi inaugurado no passado dia 20 de maio numa cerimónia que contou com a 
presença de Manuel Caldeira Cabral, ministro da economia. Em funcionamento há cerca de um ano, a infraestrutura tem já uma taxa 
de ocupação superior a 85%, com 30 empresas em atividade que empregam cerca de 100 pessoas.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

PUB

> Manuel Calderira Cabral, Nuno Augusto, António Fontainhas Fernandes e Rui Santos em visita ao Regia Douro Park

> António Fontainhas Fernandes, Rodrigo Sá (Câmara Municipal V.Real) e Nuno 
Augusto, diretor geral do parque

> Nuno Augusto, Rui Santos (presidente da autarquia de Vila Real), com Manuel
Caldeira Cabral, ministro da Economia na inauguração do parque
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Os meios de comunicação re-
gionais como motor de descentrali-
zação dos média foi o tema da con-
ferência organizada pela agência 
Lusa e pela UTAD que antecedeu a 
apresentação do curso de pós-gra-

duação em Jornalismo Regional, 
destinado a estudantes de comuni-
cação e a jornalistas regionais em 
busca de qualificações acrescidas.

No âmbito das comemorações 
dos 30 anos da UTAD e também da 

agência Lusa, as duas instituições 
organizaram esta conferência, onde 
três estudiosos da comunicação 
analisaram a evolução dos média lo-
cais e regionais no nosso país: Nuno 
Andrade Ferreira (Universidade 

do Mindelo - Cabo Verde), Pedro 
Jerónimo (Instituto Miguel Torga) 
e João Palmeiro (presidente da As-
sociação Portuguesa de Imprensa).

Na conferência estiveram em 
debate o conceito de jornalismo 
regional, o impacto das tecnologias 
digitais, o fenómeno da globalização 
e da localização, bem como os desa-
fios da pulverização da informação. 

A conferência foi presidida por 
António Fontainhas Fernandes, 
reitor da UTAD e Teresa Mar-
ques, Presidente do Conselho de 
Administração da Agência Lusa.

No discurso de abertura da 
conferência, António Fontainhas 
Fernandes, frisou a vontade de que 
“este seja o início de uma nova eta-
pa”, sublinhando a importância do 

jornalismo regional e local, o reitor 
da UTAD acrescentou ainda que 
“este modelo vai servir de exem-
plo para outras áreas do saber”.

A pós-graduação em Jornalismo 
Regional vai funcionar num mode-
lo pedagógico em que todas as disci-
plinas são lecionadas por jornalistas 
da Lusa e por docentes de Comu-
nicação da UTAD, numa procura 
de efeito pendular entre a prática 
profissional e a reflexão académica.

A marca da agência Lusa já 
está presente em duas outras pós-
-graduações: uma em Jornalis-
mo Especializado, com a Uni-
versidade Fernando Pessoa, no 
Porto, e outra em Jornalismo 
Internacional em Língua Portu-
guesa, com o ISCTE, em Lisboa.■

UTAD e Lusa lançam pós-graduação em Jornalismo Regional
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a agência Lusa apresentaram, no passado dia 12 de maio, o curso de 
pós-graduação em Jornalismo Regional que resulta de uma parceria entre estas duas instituições que vai arrancar 
 no final do mês de setembro.

“Share, Learn and Meet”, foi 
este o mote para a realização de 
mais um MeetUp Vila Real, que 
tem como principal missão “fo-
mentar o empreendedorismo”, 
tal como explica Beatriz Carva-
lho Pereira, presidente da USC. 

“O objetivo foi tentar trazer 
algo que existe nas grandes cidades 
até Vila Real, informalmente tra-
zer estas conversas”, acrescentou. 
O evento pretende assim que cada 
orador fale do seu percurso, desde 
a idealização até à conceção, num 

ambiente mais intimista e de con-
versa com o público que normal-
mente é constituído por estudantes. 

No entanto, Beatriz Carva-
lho Pereira frisa o facto de este 
ano “terem participado também 
outras pessoas e não apenas estu-
dantes”, afirmou ao VivaDouro.

“O ambiente aqui é mais acolhe-
dor e as pessoas gostam de fazer per-
guntas e sentem-se mais à vontade 
porque estão ao mesmo nível do ou-
tro”, desenvolveu a presidente da USC.

Daniela Lopes, estudante de 
Medicina Veterinária na UTAD, 
frisa a importância do evento, 
“gostei muito, acho que nos mos-
trou que pequenas ideias podem 
fazer coisas completamente dife-
rentes”, afirmou ao VivaDouro.

A presidente da USC reve-
lou ainda que “o MeetUp não é 

só para ficar em Vila Real”, pre-
tendem assim levar este conceito 
para outras zonas nomeadamente 
Fafe, Peso da Régua e Bragança. 

A segunda edição do evento con-
tou com a presença de vários orado-
res, entre eles Rui Rebelo, da empre-

sa “Positive Life Sensations”, António 
Martins da “Assiste Care”, João Pe-
dro Bordelo da “NewMedTech” e 
Eduardo e Daniel da “Bota abaixo”. 
O espaço de networking no final do 
evento ficou a cargo do Cobalto-17, 
o primeiro Gin realizado no Douro.■

MeetUp reuniu espírito empreendedor no Club de Vila Real
A Utad Solutions Consulting (USC), empresa júnior da UTAD realizou a segunda edição do MeetUp Vila Real, evento que pretende dar 
a conhecer o espírito empreendedor dos vila-realenses, num ambiente descontraído e informal.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

Texto e Fotos: Salomé Ferreira



11VIVADOURO  MAIO 2016

Sernancelhe

Com mais de cinco sécu-
los, a Lapa é um dos princi-
pais centros de romagem em 
Portugal e Aquilino Ribeiro 
é um dos mais reconhecidos 
escritores portugueses do sé-
culo XX, que mereceu honras 
de Panteão Nacional em 2007. 

Facto que, na opinião de 
Carlos Silva, presidente da au-
tarquia, faz do município de 
Sernancelhe um “privilegiado 
por contar com estes dois sím-
bolos da nossa identidade e por 
poder continuar a valorizar 
aquilo que nos distingue não 
só em termos culturais, mas 
também ao nível do patrimó-
nio”, afirmou ao VivaDouro.

Nesse sentido, a autarquia 
decidiu juntar estas duas re-
ferências históricas do con-
celho neste evento, prome-
tendo assim “uma viagem no 
tempo, mais concretamente 

a finais do século XIX, início 
do século XX”, uma vez que 
o evento recria “com rigor”, 
todo o “cenário, os trajes, as 
atividades, a cultura, os ritos 
e rituais e as romarias tradi-
cionais descritas precisamen-
te por Mestre Aquilino nas 
suas obras”, explica o edil.

Para o município de Ser-
nancelhe a Feira Aquilinia-
na constitui-se como “uma 
oportunidade estratégica para 
atrair visitantes e curiosos à 
Lapa e despertar o interes-
se em que conheçam Aquili-
no Ribeiro, a sua vida e a sua 
obra”, declarou Carlos Silva.

“Olhamos para este even-
to como um bom exemplo de 
que é possível recuar no tem-
po, ao tempo dos nossos ante-
passados, e mostrar como eles 
viviam, como se divertiam, 
como encaravam a vida e o 

que os alegrava”, acrescentou. 
A Feira vai contar com re-

presentações cénicas dos hábi-
tos e costumes tradicionais por 

grupos etnográficos e de tea-
tro, animação de rua e drama-
tização de excertos das obras 
de Aquilino Ribeiro pelos alu-

nos das escolas do concelho, 
atuações de ranchos folclóri-
cos e grupos de concertinas 
e fado à desgarrada e uma 
mostra permanente de artesa-
nato e de produtos regionais.

“A Feira Aquiliniana é um 
evento de grande autenticida-
de, num espaço pleno de his-
tória, procurando representar 
cinco séculos de sã convivên-
cia entre o sagrado e o pro-
fano, através precisamente 
das brilhantes descrições que 
Mestre Aquilino Ribeiro nos 
legou”, explica Carlos Silva.  

O certame abrirá com a 
apresentação pública do n.º 3 
da “aquilino”, Revista Literária 
do Município de Sernancelhe, 
ao início da noite de 3 de ju-
nho, nos claustros do Colégio 
da Lapa, obra que Carlos Silva 
considera “um trabalho inédi-
to, de grande qualidade, dedi-
cado à vida e obra de Aquilino 
Ribeiro”. O trabalho foi dirigi-
do por Paulo Neto, com a co-
laboração especial de Alberto 
Correia e do neto do escritor.■

Sernancelhe realiza VIII Feira Aquiliniana de 3 a 5 de junho
Decorrerá durante os dias 3, 4 e 5 de junho, no terreiro do Santuário da Lapa, em Sernancelhe, a VIII Feira Aquiliniana, evento que 
pretende ser uma homenagem a Aquilino Ribeiro e à Lapa, duas marcas do concelho.

Texto: Salomé Ferreira

FOTO: DR

FOTO: DR
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Freixo de Espada à Cinta é de-
tentora de uma arte ancestral, 
inédita na Península Ibérica 
e praticamente única na Eu-
ropa, a criação do bicho-da-
-seda e a sua extração por pro-
cessos artesanais continua a 
ser uma atividade valorizada 
na vila Manuelina, onde ape-
nas duas mulheres se dedicam 
diariamente a esta atividade. 
O VivaDouro foi conhecer esta 
arte que a autarquia pretende 
“conservar e valorizar”.

explica ao VivaDouro, ao mesmo tempo que 
limpa o tabuleiro onde se encontram a ser 
alimentados os bichos-da-seda.

Cerca de 223 anos separam a realidade 

vivida atualmente por Susana Martins, da 
época em que a produção de Seda em Freixo 
de Espada à Cinta era florescente e exportava 
muitas das produções para os principais 

postos  de venda do nordeste transmontano e 
para Espanha. 

No ano de 1793 eram 16 as fábricas em 
atividade e 73 os teares em laboração. A 
atividade empregava 71 tecedeiras na produção 
de tapetes, tecidos, gravatas, fitas e panos.

Atualmente o número desceu para duas. 
São apenas duas as artesãs que se dedicam não 
só ao tear mas também a toda a produção, desde 
a criação do bicho-da-seda até à confeção de 
diversos produtos para venda aos turistas que 
visitam o Museu da Seda e do Território, onde 
se encontram a trabalhar em conformidade 
com a associação que se dedica atualmente à 
valorização desta atividade. 

Maria do Céu Quintas, presidente da 
Câmara Municipal, pretende “aumentar o 
número de pessoas a trabalhar na produção 
artesanal da Seda”, revelou ao VivaDouro. 

“Para mim a Seda tem uma importância 
muito grande, já foi muito importante para a 
economia do concelho e espero que venha a 
ser novamente porque meia dúzia de postos de 
trabalho em Freixo equivalem a muitos noutro 
sítio”, acrescenta a edil.

Desta forma, o município acredita que 
esta “atividade artesanal poderá constituir a 
ocupação diária de uma franja significativa 
da população feminina deste concelho, que 
não encontra outra fonte de rendimento e de 
emprego”. 

A autarquia tem ainda como objetivo aliar 
a promoção da Seda a outros produtos de 
excelência do concelho, “acho que pode dar 
outra importância aos produtos da terra estarem 

Em Freixo de Espada à Cinta ainda há artesãs que se dedicam à extração 
da Seda por processos artesanais

Susana Martins e Júlia Brás são atualmente 
os rostos de uma atividade que outrora foi 
referência no panorama industrial. Estas duas 
mulheres são ainda as únicas que se dedicam 
totalmente à produção artesanal da Seda em 
Freixo de Espada à Cinta. 

Paciência e paixão pela arte são os dois 
ingredientes que Susana Martins aponta como 
os principais motivadores para se continuar a 
dedicar a tempo inteiro à produção da Seda. 

Foi há 14 anos que Susana Martins 
começou a trabalhar com esta indústria, 
“desde que comecei nunca mais parei”, 

> Susana Martins e Julia Brás a alimentar o bicho-da-seda

> Susana Martins, artesã, no tear do Museu da Seda e do Território em Freixo de Espada à Cinta
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associados à Seda, temos o vinho do Douro 
que é muito bom mas o nosso poderá ser 
melhor porque está associado à Seda, assim 
como as laranjas e o azeite”, afirma Maria do 
Céu Quintas.

A tradição alia-se à modernidade

Aliar a modernidade a esta atividade 
tradicional é outra das intenções da autarquia, 
uma vez que já se encontram a ser realizados 
contactos com estilistas, como forma de 
diversificar o leque de produtos realizados 
através desta matéria-prima.

As habituais colchas e os naperons vão 
dando assim lugar a peças com um toque 
mais moderno, “penso que vamos fazer mais 
peças de seda lisa para trabalharmos em 

parceria com outras entidades e estilistas para 
valorizarem mais a nossa seda, acredito que 
será por aí que vamos conseguir prolongar 
mais o nosso trabalho”, explica Susana 
Martins.

“Uma colcha de Seda de Segunda ronda 
os 3 mil euros, um jogo de quarto natural vai 
para os  600 euros e as echarpes, que estamos 
a fazer agora, custam cerca de 500 euros, 
mas são peças com dois metros”, acrescenta 
a artesã.

De acordo com Susana Martins, as Toalhas 
de Batismo, são outro dos produtos que ainda 
têm “muita procura”, mas principalmente 
“por pessoas da terra que já conhecem”, sendo 
que este tipo de trabalhos ronda os 160 euros. 

A confeção de produtos de “pequena 
dimensão” como são exemplo as “carteirinhas 
e os saquinhos de alfazema”, é outra das 
apostas, “temos que ter material em 
proporção aos clientes, fazemos estas coisas 
que são relativamente mais baratas para os 
turistas levarem como recordação”, revela 
Susana Martins. 

Produção de Seda aumenta em 
relação ao ano passado

Depois de o inverno longo ter atrasado 
a produção do bicho-da-seda, nem todas as 
notícias são más, uma vez que a produção 
de bichos é superior à do ano passado, o que 
faz com que este ano “a produção de seda se 
avizinhe maior”, revela Susana Martins. 

Em 2015 “criámos à volta de cinco quilos 
de casulo, o que deu para dois quilos de Seda”, 
explica a artesã. 

“O bicho-da-seda já devia estar criado a 
esta altura do ano, ou pelo menos já na fase 
do Casulo, mas como choveu muito a folha 
atrasou, estava frio os bichos não nasceram e 
por isso está um pouco mais atrasado do que 
outros anos” acrescenta.

Esta altura do ano corresponde à fase de 
criação do bicho-da-seda, “é quando há folha 
de Amoreira”, o alimento que as artesãs dão 
diariamente aos bichos que produzem esta 
matéria-prima. 

A fase de criação demora cerca de 45 dias, 
“até atingirem o tamanho adulto e fazerem 
o casulo”, sustenta Susana Martins. Uma vez 
que as lagartas não se desenvolvem todas ao 
mesmo ritmo, torna-se necessário separá-las 
por grupos de desenvolvimento para que seja 
mais fácil detetar a altura em que começam 
a fazer o casulo, sendo essa agora a principal 

atividade das artesãs, para além da apanha da 
folha da Amoreira.

Quando a lagarta chega à idade adulta, 
“são colocados à volta dos tabuleiros ramos 
de arçã para as ajudar a fixarem-se e fazer o 
casulo”, afirma Susana Martins. 

Para produzirem Seda de primeira 
qualidade as artesãs têm que matar as 
borboletas dentro do casulo, “este processo é 
feito com um choque térmico, que pode ser 
feito com sol ou com frio, nós fazemos numa 
arca frigorífica”, diz a artesã, enquanto separa 
as lagartas mais desenvolvidas para outro 
tabuleiro. 

Depois da criação do bicho-da-seda, 
segue-se a fase de extração da seda e mais 
tarde o processo de enrolamento, torção 
e extensão que transformam 300 magros 
fios de seda num fio branco e acetinado. 
Posteriormente as meadas vão cozer numa 
caldeira de água e sabão durante uma hora, 
como forma de branquear a Seda. 

Finalmente branqueada e seca, a seda 
encontra-se pronta para ser tecida, sendo que 
o tear “pode ser trabalhado durante todo o 
ano”, explica Susana Martins. 

Museu da Seda e do Território mantém 
viva atividade ancestral 

Quase a completar um ano de atividade, o 
Museu da Seda e do Território, inaugurado a 
15 de agosto de 2015, é o local onde se mantém 
viva esta atividade ancestral, na opinião da edil 
o primeiro ano de atividade do museu “está a 
correr muito bem, temos muitas visitas”, revela 
a autarca. 

O Museu convida assim os visitantes, que 
na sua maioria são provenientes da vizinha 
Espanha, a conhecer o ciclo da seda e a recuar 
no tempo como forma de conhecerem a história 
da vila manuelina.

Susana Martins e Júlia Brás encontram-
se diariamente a trabalhar neste espaço 
museológico, reforçando assim “o valor desta 
cultura local”. 

Para Susana Martins, esta parceria com 
o museu é “importante porque nos dá uma 
salvaguarda, assim os turistas têm oportunidade 
de conhecer esta tradição, para eles é bom mas 
para nós também, é uma mais-valia porque 
mantemos viva a tradição da Seda”, conclui a 
artesã.■

Em Freixo de Espada à Cinta ainda há artesãs que se dedicam à extração 
da Seda por processos artesanais

> Fase da criação do Bicho-da-seda > Casulos de Seda > Seda a ser tecida pela artesã

> Maria do Céu Quintas, presidente do município de Freixo de Espada à Cinta
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Durante os dias em que ocor-
reu o festival, o Espaço Miguel Tor-
ga, em São Martinho de Anta, foi 
o principal palco de debates com 
escritores, exposições e conferên-
cias, numa iniciativa que se pre-

tende transversal a todas as artes.
Francisco Guedes é o organi-

zador e promotor do evento, nome 
já conhecido na organização de 
outros festivais como as Correntes 
d’Escritas (Póvoa de Varzim), e Li-

teraturas em Viagem (LeV), em Ma-
tosinhos. O organizador confessou 
ao VivaDouro que “é díficil” prepa-
rar e dar a conhecer o festival “por-
que infelizmente a região tem pouca 
população”, salientando a importân-
cia da cultura portuguesa, “é preciso 
que os jovens peguem nas armas 
que têm, ou seja, na sua língua 
materna e na cultura e que lutem”.

Quem se deslocou à segunda 
edição do evento teve a oportunida-
de de conhecer inúmeros escritores 
como, por exemplo, José Manuel Fa-
jardo, Fausta Cardoso Pereira e Ma-
nuel da Silva Ramos, personagens 
principais do primeiro debate literá-
rio, intitulado “Qual o lugar da litera-
tura no conhecimento do mundo?”.

“Trazer outros nome de es-
critores que não são da região 
é muito importante, principal-
mente para que levem o nome do 
Douro pelo mundo e para que 
saibam como é a cultura durien-
se”, realçou Francisco Guedes.

O Encontradouro foi inau-
gurado com a exposição fotográ-
fica de Georges Dussaud, com 

fotografias captadas em Portu-
gal, onde o francês pretendeu reti-
rar o “melhor” e mais “típico” que 
o país tem. Na altura, José Marques, 
presidente da autarquia sabrosense, 
sublinhou a importância da inicia-
tiva, com um papel impulsiona-
dor e de “inspiração e interacção 
com o território, com novas ex-

periências e novos talentos criati-
vos que é o que o mundo precisa”.

Segundo o organizador do festi-
val literário “é necessário que os jo-
vens tenham a responsabilidade de 
vir, de saber que há aqui escritores 
importantes, são eles que educam os 
jovens. O ensino é a discussão per-
manente, é a cultura” afirmou ao Vi-
vaDouro, ascrescentando que “para 
o ano queria ver aqui mais pessoas, 
sobretudo de escolas, que olhassem 
para a literatura como uma aventura”.

José Marques frisou que o muni-
cípio está empenhado “para que com 
o apoio de todos, e alicerçando um 
país, possamos alavancar este terri-
tório. Que este evento cultural seja 
um exemplo para os nossos jovens”.■

Encontradouro trouxe à região três dias de cultura portuguesa
Realizou-se de 4 a 7 de maio, no Espaço Miguel Torga, em Sabrosa, a 2.ª edição do Encontradouro. Durante os dias do festival literário 
é levada à vila sabrosense a cultura portuguesa com escritores de todo o país.

Texto e Fotos: Ana Portela

Sendo o turismo religioso o 
setor que movimenta mais tu-
ristas israelitas, o município de 
S. João da Pesqueira, consciente 
deste facto, pretende a criação 
de programas de promoção da 
tradição judaica, potenciando, 
dessa forma, a atratividade turís-
tica do concelho e, consequen-
temente, incrementando o au-
mento do número de visitantes. 

A Rede de Judiarias de Por-
tugal registou no ano transato 
um afluxo de 80.000 mil tu-
ristas, sabendo-se, contudo, 
que muitos mais, sem contacto 
institucional com a Rede, es-
tiveram em território nacio-
nal à procura deste segmento: 
turismo da herança judaica.

No caso particular dos turis-
tas com motivações culturais ou 
religiosas judaicas, o concelho 
de S. João da Pesqueira preten-

de aumentar a sua visibilidade, 
posicionando-se como um des-
tino ideal pelas experiências e 
descobertas que pode propor-
cionar a este segmento de mer-
cado, agregando diversas pos-
sibilidades, nomeadamente os 
produtos turísticos já existentes. 

O Município pretenderá 
numa fase posterior, conjun-
tamente com a Rede de Judia-
rias de Portugal, sensibilizar o 
tecido empresarial local para 
a importância da adaptação 
dos seus produtos ao modo 
de produção kosher, que pelo 
valor acrescentado que com-
porta representarão uma mais-
-valia para os produtores locais.

Curiosamente, durante o 
pré-levantamento a que atrás 
se aludiu, descobriu-se que 
existe uma comunidade judai-
ca na Europa, nomeadamente 

em Amsterdão, com ligações 
a S. João da Pesqueira, pelo 
que aproveitando esta diáspora 
pretende-se, também por esta 
via, criar sinergias positivas nas 
vertentes económico-sociais.

Por outro lado, o Município 
de S. João da Pesqueira pretende-
rá aproveitar a integração na Rede 
de Judiarias de Portugal para ini-
ciar um programa de identifica-
ção, inventariação e estudo dos 
vestígios históricos materiais e 
imateriais ainda remanescen-
tes de origem judaica-sefardita, 
com vista à sua valorização. 

Após aprovação pela Câ-
mara Municipal, a aceitação da 
integração da rede já foi reque-
rida e será submetida à apro-
vação na próxima Assembleia 
Geral da Rede de Judiarias de 
Portugal, a ter lugar no dia 
31 de Maio do corrente ano.■

S. João da Pesqueira vai integrar a Rede de Judiarias de Portugal
O Município de S. João da Pesqueira quer apostar na valorização da herança judaica e cristã-nova em todo o concelho, onde a Rua 
dos Gatos, na imagem, é uma prova viva, constituindo um autêntico ex-libris da Vila Medieval, com uma estruturação do espaço que 
remonta àquela época onde se incluía uma antiga judiaria, que se pretende também estudada e valorizada, tendo como desiderato 
dinamizar e promover uma acrescida oferta turística centrada em novos produtos endógenos.

> Rua dos Gatos, São João da Pesqueira
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Armamar

Qual é a importância deste 
certame para o concelho de Arma-
mar?

Pretendemos com esta recriação 
fazer uma aula de história ao vivo da-
quilo que foi a nossa  história no sécu-
lo XII. A importância é também en-
volver as pessoas, os habitantes, numa 
iniciativa que mais do que vir alguém 
de fora proporcionar um espetáculo 
grandioso é serem eles próprios os 
verdadeiros protagonistas do evento.

O que é que os visitantes podem 
esperar desta feira? 

É uma feira feita por pessoas de 
Armamar para pessoas do concelho 
e naturalmente para os visitantes. 

Quando eu digo que é uma recriação 
histórica feita só por pessoas de Ar-
mamar é porque na realidade são eles 
que vão assumir os quadros da épo-
ca. Não contratamos nenhum grupo 
de atores, somos nós que vamos fazer 
tudo, mobilizando as nossas associa-
ções culturais. Talvez fosse mais fácil 
contratar quem já está habituado 
a organizar estes eventos, mas isso 
seria uma feira como aquelas que 
acontecem em todos os outros sí-
tios. Vão ser acontecimentos genuí-
nos e que não vão reproduzir-se em 
mais sítio nenhum. É esse o desta-
que que queremos dar a este evento.

Na edição passada optaram por 

realizar o evento também desta for-
ma ou é mesmo uma novidade?

Fizemos a primeira edição em 
2014, na altura o mote era a entrega 
do Foral Manuelino a Armamar, no 
entanto  não foi totalmente feito por 
os Armamarenses, nessa altura tive-
mos que fazer um bocadinho de es-
cola, pedimos ajuda a alguém que es-
tava habituado a trabalhar nesta área, 
uma espécie de consultadoria his-
tórica. Este ano entendemos que já 
estamos minimamente autonomiza-
dos para nos aventurarmos sozinhos 
a fazer esta reconstituição histórica. 

Ou seja, a expetativa é alta neste 
momento?

Muito alta. Temos perto de 400 
pessoas do concelho envolvidas, to-
das as nossas associações culturais e 
recreativas estão connosco. Temos 
feito trabalho de pesquisa, que tam-
bém nos dá uma satisfação muito 
grande, juntamente com os profes-
sores de história, recriamos cenas, 
modos de ser, de estar e tem sido um 
trabalho também muito interessante.

Também há o envolvimento 
dos funcionários da Câmara Mu-
nicipal?

Toda a gente. Eu devo dizer-lhe 
que há dois anos foi precisamente o 
executivo todo, a Assembleia Muni-
cipal, os dirigentes políticos a vários 
níveis, das autarquias, das freguesias, 
que assumiram os seus papéis na ínte-

gra. O Alcaide foi o nosso presidente e 
encarnou muito bem a personagem.

No que diz respeito ao progra-
ma, quais são as atividades que os 
visitantes podem esperar?

É uma recriação de dois dias, 
vamos começar precisamente pelo 
sábado em que tem ações como a 
bênção do cavaleiro, no fundo é a 
entronização de um novo elemen-
to neste clã, depois seguem-se os 
combates de esgrima e temos um 
momento em que está presente o 
clero, porque não deixa de ser um 
ritual religioso a entronização deste 
novo cavaleiro. Vai ainda realizar-
-se a reconstituição da lenda da 
igreja de São Miguel de Armamar, 
um momento mais teatral mas não 
deixa de ser uma cena com alguma 
espontaneidade. Depois há também 
vários espetáculos de fogo noturnos.

Também feito pelos habitantes?
Sim, nós estamos a preparar-

-nos com investigação e visualização 
de filmes, mas também estamos a 
fazer formação quer para o lança-
mento de fogo, quer para a esgrima.

No segundo dia da feira, quais 
são as atividades que destaca?

Vamos celebrar uma missa em 
latim, a eucaristia dominical vai ser 
uma eucaristia à época, uma cole-
tividade está a preparar os cantos 
em latim, outra a preparar as lei-

turas, portanto nós vamos trajar, 
vestir e rezar à época, o que vai ser 
também muito interessante. No fi-
nal da eucaristia segue-se então a 
abertura do Mercado das Flores. 
Na feira vão ser comercializados 
os nossos produtos de excelência.

Quantos expositores contam 
ter a participar na feira?

Devo dizer que todos os dias 
recebo imensas pessoas que estão 
habituadas a participar nestas feiras 
e querem estar presentes e nós esta-
mos a vedar. Vamos circunscrever os 
expositores essencialmente à popu-
lação local, às nossas associações e 
aos nossos produtores que garantam 
que vão ter produto do concelho. 

Quer deixar um convite aos vi-
sitantes?

Convido a virem comer as nos-
sas iguarias típicas da época e que 
prometemos que não têm que co-
mer com a mão (risos), estamos 
a apetrechar-nos com utensílios o 
mais fiel à época possível para que 
seja possível fazer este deleite das 
nossas iguarias. Venha até nós para 
conhecer como é que se vivia na-
quela altura e venha sem relógio 
para viajar no tempo de uma forma 
calma e descontraída. Isto prome-
te, acreditem que sim, vivido com 
esta genuinidade e com o amor de 
quem faz para mostrar a essência da 
sua terra, acho que vai valer a pena.■

Armamar recua no tempo nos dias 4 e 5 de junho
A vila de Armamar vai recuar até ao século XII nos dias 4 e 5 de junho, com a realização da Feira Medieval e o Mercado das Flores. O 
VivaDouro esteve à conversa com Cláudia Damião, vereadora da Câmara Municipal, que nos levantou um pouco do véu acerca do que 
se vai passar no evento que pretende recriar a história e vivências de outros tempos e que se distingue pela envolvência direta da popu-
lação enquanto figurantes.

Texto: Salomé Ferreira

> Cláudia Damião, vereadora da Cãmara Municipal de Armamar
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Na opinião do autarca o Túnel do Marão 
quebrou a “barreira mítica” que era a Serra 
do Marão, “quebrou-se hoje um estigma 
sobre aqueles que viviam do lado de cá do 
Marão”, afirmou Rui Santos aquando da 
inauguração da infraestrutura. 

Para o autarca socialista estão agora 
“criadas as condições para que haja mais 
investimentos e mais empresas a olhar para 
o interior do país, para que percebam que 
vale a pena aqui investir e caso isso aconteça 
criaremos emprego, criando emprego 
fixamos pessoas e aumentaremos o nosso 
PIB per capita”, acrescentou. 

Rui Santos sublinha ainda o facto de que 
com esta obra concluída, a região encontra-
se agora em condições “para competir em pé 
de igualdade com as demais regiões do país”, 
uma vez que “em termos de infraestruturas 
rodoviárias estamos igualmente servidos”, 
disse. 

No entanto, o edil de Vila Real ressalva 
que a autarquia tem “consciência de que 
porque existe o túnel nem tudo se resolverá 
por magia e de um dia para o outro”, sendo 
assim, Rui Santos defende que a região terá 
que “lutar e estar à altura das circunstâncias e 
saberemos aproveitar mais aquilo que o túnel 
traz do que aquilo que ele leva”, concluiu.

“O túnel do Marão aproxima duas 
realidades de uma mesma região e de um 
país, permitindo aproximar o interior norte 
dos importantes eixos da região, o aeroporto 
Sá Carneiro e o terminal de cruzeiros de 
Leixões”, afirmou o reitor ao VivaDouro, 
quando questionado acerca das vantagens 
desta infraestrutura. 

No entanto, na opinião de António 
Fontainhas Fernandes, essa aproximação 
significa também “uma enorme 
responsabilidade para os que vivem para cá 
do Marão, no desenvolvimento da região e na 
diminuição das assimetrias”, confessou. 

Frisando que o túnel acaba com a 
“barreira física mas também psicológica” que 
tem “marcado a vida dos transmontanos e 
durienses”, o reitor da universidade de Vila 
Real espera que esta obra permita “gerar 
oportunidades para a economia dos territórios 
desafiantes e não seja um meio facilitador do 
crescente esvaziamento populacional que 
temos vindo a assistir nas últimas décadas”.  

Enquanto representante da universidade 
transmontana, António Fontainhas 
Fernandes, acredita que a obra “aproxima a 
UTAD dos restantes parceiros do consórcio 
UNorte.pt”, reforçando ainda “o seu papel 
enquanto agente de coesão territorial”.

“É com muito entusiasmo e expectativa 
que encaro este rasgar do Marão como um 
virar de página de um passado que, no aspeto 
infraestrutural, não traz saudade”, afirmou 
Luis Tão. 

Desta forma, “o impacto só pode ser 
positivo em todos os aspetos, nomeadamente 
nos económicos e sociais”, acrescentou. 

Luis Tão considera que a abertura do túnel 
do Marão é “um passo positivo na tentativa de 
inversão” da desertificação do interior. 

No entanto, considera que “tem faltado 
essencialmente vontade política e muito mais” 
na resolução deste problema. 

“A cidade de Vila Real, sendo a mais 
próxima do túnel e do litoral, será a que em 
primeiro lugar se afirmará na fixação de 
pessoas e na criação de emprego, a restante 
região levará mais tempo”, afirmou. 

Na vertente empresarial, Luis Tão 
considera que o túnel é “uma mais-valia 
para as empresas que operam na região”, 
nomeadamente “na redução do tempo de 
entrega de produtos”, uma vez que “a partir de 
agora o tempo reduzido no sentido do litoral, 
poderão também as empresas cujo prazo de 
entrega era impeditivo de realizar alguns 
negócios, considerar em alargar a sua área de 
atuação”.

Rui Santos
Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Real

António Fontainhas Fernandes
Reitor da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro

Luis Tão
Presidente da Nervir Associação 

Empresarial de Vila Real
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Túnel do Marão

Inaugurado no passado dia 
7 de maio, o Túnel do Marão 
veio facilitar as deslocações 
entre Trás-os-Montes e o li-
toral, quebrando a “barreira 
mítica” que foi o Marão du-
rante os anos em que se espe-
rou pela conclusão da obra. 
Nas primeiras 24 horas após 
a abertura oficial ao trânsito, 
passaram pela Autoestrada 
do Marão 17.882 veículos, de 
acordo com dados da Infraes-
truturas de Portugal. O Vi-
vaDouro foi falar com várias 
pessoas da região para per-
ceber quais as vantagens que 
esta infraestrutura trouxe.

O que ganham os que vivem para “lá do Marão” com a construção do Túnel?

+
Acessibilidade

Mobilidade

Segurança
Rodoviária

+
+

Texto: Ana Portela
          Salomé Ferreira 
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Túnel do Marão

O que ganham os que vivem para “lá do Marão” com a construção do Túnel?

Era com expectativa que Maria 
Touças, natural de Vila Real e residente 
no Porto, esperava pela inauguração 
do túnel do Marão. 

“É uma nova realidade que nos 
suscitava curiosidade e expectativa 
após tantos anos de espera”, afirmou. 

Maria Touças utiliza esta nova via 
duas vezes por semana, sendo que 
são várias as vantagens que vê na 
sua utilização, “para além do tempo 
de viagem ser mais reduzido temos 
também agora menos trânsito e no 
inverno será melhor por causa das 
condições climatéricas”, revelou. 

No que diz respeito ao valor de 
portagem, Maria Touças considera 
que é “justo”, no entanto defende 
que “poderia existir uma redução 
de valor para os residentes nestas 
zonas que trabalham noutros locais 
e que diariamente têm que fazer esta 
autoestrada”. 

Apesar disso, a jovem vila-realense 
coloca de parte a utilização do IP4 em 
detrimento da autoestrada do Marão. 

“É um investimento que terá 
retorno nos próximos anos para toda 
a região do interior”, concluiu.

“Incrível”, é a palavra que Paulo 
Morais Vaz encontra para classificar 
a sua primeira viagem no túnel do 
Marão. 

O diretor da Escola de Hotelaria 
e Turismo do Douro confessa que 
“a sensação de alívio” que teve “foi 
fenomenal”, uma vez que esperou 
bastante pela concretização da obra. 

A principal vantagem apontada 
por este utilizador é precisamente a 
segurança, um dos motes da construção 
deste empreendimento, com o slogan 
“a segurança em primeiro lugar”. 

Paulo Morais Vaz utiliza a 
autoestrada do Marão cerca de quatro 
vezes por semana, fazendo o percurso 
do Porto até Lamego, sendo que “a 
viagem encurtou agora cerca de 15 
minutos”. 

No que diz respeito ao preço da 
portagem, Paulo Morais Vaz acredita 
que “pelos benefícios que nos permite 
obter, o preço não é elevado”, no 
entanto “para quem tenha de recorrer 
ao túnel com frequência, o valor 
despendido pode ser relevante”. Fator 
que não o impede de preferir utilizar 
esta nova via.

“Penso que era a infraestrutura que 
faltava para a nossa região”, confessa 
Paulo Pimentel ao falar das vantagens 
que esta nova via tem para a empresa 
que gere em sociedade com Daniel 
Machado em Vila Real. 

“Atravessar o Marão em estrada 
completamente plana foi uma 
experiência diferente daquela que nos 
habituamos durante anos”, afirmou 
o empresário, ao confessar que na 
primeira vez que atravessou o túnel 
“parecia que nunca mais acabava”, 
tendo em conta a sua grande extensão, 
que faz dele o maior túnel da Península 
Ibérica. 

“Esta infraestrutura teve um custo 
muito elevado, por isso pensamos que 
o preço/benefício da sua utilização é 
inteiramente justo”, afirmou, ao falar 
do preço da portagem. 

A segurança é também uma das 
principais vantagens apontadas por 
Paulo Pimentel nesta nova via, “o 
nevoeiro, o vento, a neve e os camiões 
pertencem ao passado, atravessar o 
Marão é agora completamente seguro”, 
concluiu.

“Finalmente existe uma ligação 
em autoestrada a todo o nordeste 
transmontano, a única região do 
país que ainda não tinha este tipo 
de ligação”, afirmou Ricardo Franco, 
medico do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro ao 
VivaDouro. 

Na opinião do profissional de 
saúde, o túnel do Marão veio “permitir 
uma maior mobilidade de pessoas e 
bens, com todas as vantagens que daí 
advém”. 

Para Ricardo Geraldes a viagem 
que realiza diariamente de Vila Nova 
de Gaia até Vila Real é agora “mais 
calma e mais agradável”, sendo que 
ganha cerca de 15 minutos no percurso 
habitual. 

Apesar das vantagens inumeradas, 
o médico considera que o preço das 
portagens “é demasiado elevado para 
fazer 37 km”.

“O facto de ser autoestrada 
tem potencial para diminuir a 
sinistralidade”, referiu, ao falar da 
segurança que sentiu na utilização do 
túnel.

Maria Touças
Técnica de Recursos Humanos no 

Grupo Trofa Saúde no Porto

Paulo Morais Vaz
Diretor da Escola de Hotelaria e 

Turismo do Douro- Lamego

Paulo Pimentel
Sócio da empresa Wind Spiders

Ricardo Geraldes
Médico no Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD)
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Santa Marta de Penaguião|Mesão Frio
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O município de Santa 
Marta de Penaguião já recu-
perou quatro antigas escolas 
primárias do concelho, transfor-

mando-as em 10 habitações des-
tinadas a famílias carenciadas. 

“Para as famílias mais ca-
renciadas e que não têm possi-

bilidade de fazer um arrenda-
mento dito normal, estas casas 
da acção social são sem dúvida 
uma mais-valia”, afirmou ao Vi-
vaDouro Sílvia Silva, vice-presi-
dente da autarquia penaguiense. 

Barreiro, Concieiro, Pare-
des e Sanhoane foram os locais 
onde se deram as intervenções, 
num investimento total que ron-
da os 100 mil euros. Recente-
mente foi a vez da antiga escola 
primária de Concieiro que se 
transformou em três habitações.

Sílvia Silva sublinhou ainda 
a importância patrimonial e so-
cial da iniciativa. “É um patrimó-
nio que é nosso, que deixou de 
ter utilidade pública, porque era 
uma escola primária e passa a ter 

uma reutilização favorável”, afir-
mou, acrescentando que social-
mente “permite que mais famílias 
tenham acesso a uma habitação 
digna e com uma renda simbólica”.

A autarquia garantiu que o 
principal objetivo desta polí-
tica de requalificação, é a fixa-
ção de pessoas no concelho. “

A chave das suas novas ha-
bitações foi dada aos residentes 
pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal, Luís Machado e já con-
tavam com todo o equipamento 
e eletrodomésticos de cozinha.

“Ao transportamos alguém 
para as freguesias, estamos a fazer 
o movimento inverso que se tem 
feito ao longo dos anos”, constatou 
a vice-presidente, salientando a 

importância de fixar a população 
no município. “Mesmo que a es-
cola não funcione lá e as crianças 
tenham que vir para a sede, po-
dem fazer lá as aulas de catequese, 
crescem na freguesia, aprendem a 
gostar daqueles locais. E espera-
mos que isso traga algum afeto e 
uma esperança”, revelou a autarca.

Sílvia Silva acredita que “ne-
nhuma família consegue reestrutu-
rar-se sem um lar, sem um espaço 
que seja seu, onde possam viver 
independentemente, construir as 
suas próprias regras, as suas famí-
lias, ou mesmo, como também é o 
caso, pessoas que já não têm filhos 
e precisam terminas os seus dias 
com dignidade, com espaço, com 
conforto, com sossego”, concluiu.■

Antiga escola primária dá vida a três habitações
Da antiga escola primária de Concieiro, freguesia de Sever, em Santa Marta de Penaguião, nasceram três habitações, dois T2 e um T1, 
destinadas a três famílias do concelho.

Ao longo de dez anos foi regis-
tada uma diferença de 34,6 pontos 
percentuais, o que posiciona actual-
mente o Agrupamento de Escolas 
Prof. António da Natividade em 12.º 
lugar, em toda a região norte. Em re-
lação à taxa de retenção e desistência, 
as escolas do município ocupam o 
1.º lugar da tabela, baixando a taxa 

de 46,9% no ano letivo 2003/2004, 
para 12,3% no ano letivo 2013/2014.

Aldina Pereira, diretora do 
Agrupamento de Escolas de Mesão 
Frio, destaca o “empenho de toda a 
comunidade escolar, em manter o 
maior número de alunos em ativi-
dade neste concelho com uma difí-
cil conjuntura económica e social, e 

que muito tem influenciado os re-
sultados durante todos estes anos”.

De acordo com Alberto Pereira, 
presidente da autarquia, “o combate 
ao abandono escolar precoce é funda-
mental para promover o crescimento 
económico e a inovação, fortemente 
dependentes do conhecimento e da 
existência de mão-de-obra qualificada”. 

O edil demonstrou ainda que 
estes resultados são um motivo de 
“alegria” para o município, acres-
centando que foram garantidas ”as 
condições necessárias a nível edu-
cacional”, sendo este “um fator que 
ajuda a atrair e a fixar população no 
concelho e que leva ao consequen-
te rejuvenescimento da população”. 

O ensino profissional tem sido 
um recurso para que o agrupamento 
consiga manter cerca de 700 alunos, 

100 dos quais, no secundário. Os 
estudantes que não querem prosse-
guir os estudos no Ensino Superior 
têm a possibilidade de escolher entre 
dois cursos: Informática e Comér-
cio, que conferem um certificado do 
12.º ano e competências para entrar 
no mercado de trabalho. Segundo 
Aldina Pereira, “se não houvesse 
esta alternativa, estes alunos teriam 
desistido no final do nono ano”.

Ao sucesso do agrupamento, 
não é alheia a parceria com outras 
entidades concelhias, com destaque 
para a Câmara Municipal de Mesão 
Frio. “A autarquia nestes últimos anos 
tudo tem feito para ajudar os alunos 
a manter o sucesso escolar, nomea-
damente através da cedência gratuita 
de transporte escolar a todos os alu-
nos, da comparticipação no custo 

dos livros do 1.º Ciclo, que varia entre 
50% e 100%, dependendo do escalão 
e ainda, a comparticipação de mate-
rial escolar necessário a todas as ati-
vidades”, sublinhou Alberto Pereira.

 “Há ainda um plano de apoio à 
beneficiação de habitações onde vi-
vam preferencialmente jovens e ido-
sos e bolsa de estudos para os alunos 
do Ensino Superior”, destacou o edil, 
salientando que “a juntar a tudo isto, 
há atividades extracurriculares que 
são também essenciais na aprendi-
zagem dos alunos e que a Câmara 
Municipal tem garantido, como um 
atelier de pintura, um coro infantil, 
um atelier de dança, a universida-
de júnior, entre outras atividades 
desportivas, lúdicas e pedagógicas, 
bem como transporte nas visitas 
de estudo e estágios profissionais”.■

Escolas de Mesão Frio baixam taxa de retenção 
e desistência escolar
O Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, em Mesão Frio, baixou a sua taxa de retenção e abandono escolar, ocupando 
assim o 1.º lugar no ensino secundário em ambas as áreas.

Texto: Ana Portela

Texto e Foto: Ana Portela

FOTO: DR
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- Penajóia é conhecida como o 
local onde aparecem as primeiras 
cerejas da Europa. Qual o segredo 
para o sucesso deste fruto na região?

A cereja da Penajóia é de facto a 
primeira a aparecer nos mercados 
europeus, isso deve-se ao microcli-
ma, à exposição solar e também aos 
próprios solos que, com as suas ca-
racterísticas específicas, acabam por 
influenciar de forma positiva a ma-
turação da cereja. Todas estas con-
dições ajudam para que a cereja da 
Penajóia seja mais precoce e, por isso, 
a primeira a aparecer nos mercados.

- Qual o principal objetivo com 
a criação de uma feira dedicada 
inteiramente à cereja da Penajóia?

Há muitos anos existiu uma 
festa na freguesia dedicada à cereja 
que, por diversas razões foi extinta e 

foi quando um grupo de amigos, no 
qual eu estava incluído, tentou recriar 
a antiga festa da cereja. No entanto 
queríamos algo um pouco diferente 
e pensámos alargar o conceito, mos-
trando à cidade e a todos os visitan-
tes o nosso fruto. Na primeira edição 
verificámos que o certame teve su-
cesso e já no final de 2013, achamos 
necessário criar uma associação legal-
mente organizada, nascendo assim a 
AMIJÓIA. A partir daí começámos 
a promover a cereja da Penajóia e 
também alguns dos seus derivados.

- A produção de cereja é o prin-
cipal sector económico da fregue-
sia? Quantas toneladas produzem 
anualmente?

Sim, é o principal setor económi-
co, mas não é o único. Temos o vinho 
e a vinha, nomeadamente o moscatel 

de Hamburgo, ou seja, um moscatel 
muito específico que tem a sua produ-
ção na freguesia e que tem uma cultu-
ra relevante em termos do território. 
Além disso temos o azeite e outros 
frutos com menor relevância como a 
ameixa. Atualmente produzimos cer-
ca de mil toneladas de cereja por ano e 
temos uma média de cem produtores.

- A quebra de produção e o atra-
so na maturação da cereja são os 
principais fatores para o adiamento 
do certame. Esta situação irá trazer 
consequências ao preço do produ-
to? 

Para minimizar a que-
bra na produção o preço tem 
que ser um pouco mais elevado. 

Sabemos que a situação financei-
ra dos portugueses atualmente não é 
a melhor e por isso vamos tentar aliar 
essas duas circunstâncias e fazer com 
que o preço seja um pouco mais ele-
vado que o comum visto que a pro-
dução também é menor, mas que seja 
um preço justo, tentando menorizar a 
quebra de produção dos produtores.

- Qual o programa e as novida-
des para esta 6.ª Montra da Cereja?

Este ano temos uma novidade que 
é uma peregrinação poética, ou seja, 
iremos fazer um chá das cinco, à base 
de chá de cereja e alguns escritores do 
concelho irão declamar poemas pela 
Avenida Dr. Alfredo de Sousa e tam-

bém em alguns estabelecimentos co-
merciais. Vamos aproveitar esta no-
vidade para lançar oficialmente o 1.º 
Concurso de Poesia, ligada à cereja, 
para o ano de 2017 e que será inseri-
do na rede de bibliotecas do concelho.

Será também apresentada na 
Montra uma novidade criada pela or-
ganização de produtores da Opedou-
ro, uma bebida frisante à base de cere-
ja e com álcool, denominada Cherry 
Sparkle. Pretendemos com isto mos-
trar que a cereja não é apenas para co-
mer ao natural e que também é pos-
sível criar diversos produtos do fruto.

- Qual o balanço da Montra da 
Cereja ao longo destes cinco anos?

É um balanço muito positivo. 
Tem sido uma experiência fantás-
tica e principalmente porque não 
é fácil um produto autóctone, ape-
nas produzido numa freguesia, ter 
uma promoção tão boa. Com o 
apoio de todos aqueles que gostam 
e que defendem a cereja da Pena-
jóia, temos tido um desempenho de 
referência, ao qual só posso agrade-
cer, pois sem eles não seria possível 
conseguirmos ter as proporções 
que alcançamos até ao momento.

- A que nível a cereja da Pena-
jóia está implementada no mercado 
nacional e internacional? Para que 
zonas do país e do estrangeiro ex-
portam mais?

Em termos nacionais exportamos 
praticamente para todo o país. Temos 
vários produtores e comerciantes da 
região que fazem a distribuição para 
vários pontos nacionais, temos tam-
bém algumas empresas que fazem 
a exportação externa, como a Ope-
douro que exporta para Espanha.

-Qual a importância do fruto 
para a freguesia e, consequente-
mente, para o concelho?

Promover a cereja da Penajóia 
é promover Lamego. É um produ-
to de referência no nosso concelho 
e é também com essa bandeira que 
nós pretendemos chegar a todo o 
mercado externo. Como não somos 
uma produção de grande escala, o 
objetivo para o futuro é certificar a 
cereja, reforçando a nossa posição 
diferenciadora no mercado. Preten-
demos também pegar no nosso fruto 
e potenciar a cereja em todo o conce-
lho e na região Douro, só juntando 
esforços poderemos ganhar escala.

-Quais as expectativas para a 
6.ªedição da Montra da Cereja?

São as melhores. Espero que seja 
visitada por milhares de turistas, é 
esse o nosso objetivo, conseguir mos-
trar as nossas tradições e a diferencia-
ção da cereja da Penajóia, quer atra-
vés dos stands personalizados como 
pelos produtos derivados da cereja.■

“O objetivo para o futuro é certificar a cereja, reforçando 
a nossa posição diferenciadora no mercado”
Depois do adiamento devido à quebra na produção, a data para a realização da 6.ª Montra da Cereja da Penajóia está marcada para 
4 e 5 de junho, na Avenida Dr. Alfredo de Sousa, em Lamego. O VivaDouro esteve à conversa com Romeu Sequeira, presidente da junta 
de freguesia da Penajóia e dirigente da AMIJÓIA (Associação de Amigos e Produtores da Cereja da Penajóia), uma das associações 
promotoras do evento.

> Romeu Sequeira, presidente da Penajóia e da AMIJÓIA

1.ª Cereja a aparecer nos 
mercados nacionais e europeus

Produção anual: 1000 toneladas 
Montra da cereja: 10 toneladas

Produtores: Cerca de uma 
centena

Texto: Ana Portela

FOTO: AP
FOTO: DR
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Chefe Cozinheiro do Ano é um 
concurso organizado pelas Edições 
do Gosto e pela revista INTER ma-
gazine, uma revista profissional que 
existe há vinte e sete anos, o mesmo 
tempo do concurso. Na competição 

profissional só podem inscrever-se 
chefes ou subchefes de cozinha a 
exercer a profissão há mais de 5 anos 
ou com mais de 23 anos de idade.

Segundo Rita Cupido, uma 
das organizadoras do CCA, para 

conseguir participar e alcançar re-
sultados no concurso, “é preciso 
treinar bastante e ter experiência, 
não é um concurso para amado-
res mas sim para profissionais”.

Os participantes do Chefe Cozi-
nheiro do Ano têm que se inscrever 
perante o regulamento anual que a 
organização publica, no qual existem 
três produtos obrigatórios. Na edi-
ção de 2016 os produtos obrigatórios 
são o bacalhau salgado seco da No-
ruega, a vitela D.O.P. e o ananás dos 
Açores. O júri faz a primeira triagem 
através das receitas e fotografias 
que os concorrentes enviam, esco-
lhe os seis melhores de cada região 
e seguem-se três etapas regionais: 
Norte-Centro, Lisboa e Sul-Ilhas. 

São escolhidos seis concorrentes 
para cada etapa regional e, após seis 

horas de confeção, há um júri técni-
co e um júri de prova, que avalia “a 
forma como são preparados os pro-
dutos, como tecnicamente os arran-
jam, o sabor, aroma, a apresentação, 
são alguns dos principais pontos 
avaliados”, sublinhou Rita Cupido, 
acrescentando que “depois da prova 
nas três regiões, os dezoito concor-
rentes têm uma pontuação que fo-
ram conseguindo ao longo das pro-
vas e os seis melhores passam à final”.

O evento decorreu na Escola 
de Hotelaria e Turismo do Douro-
-Lamego, porque “é uma escola 
com excelentes condições e é mui-
to importante para nós darmos 
condições iguais a todos os parti-
cipantes”, afirmou a organizado-
ra, apontando a “hospitalidade” 
e as “ótimas condições técnicas” 

como pontos fundamentais para 
a escolha feita pela organização. 

Este ano, pela primeira vez, exis-
te no concurso uma fase de forma-
ção. “Os concorrentes já visitaram 
uma fábrica de bacalhau, viram 
como é feita a demolha e a seca, 
visitaram também um dos nossos 
parceiros no fabrico de facas. Pos-
teriormente irão visitar campos de 
arroz. Os seis finalistas vão ainda 
ter a possibilidade de ir à Noruega, 
participar na pesca do bacalhau”, 
contou Rita Cupido ao VivaDouro.

O vencedor da etapa Norte 
foi Rui Martins, que apresentou 
o menu completo  Carapau, açor-
da e gaspacho,    Bacalhau Salgado 
Seco da Noruega com todos (a 
terra e o mar),  Jardineira de Vite-
la D.O.P. e o Ananás, coco e lima.■

Etapa regional do CCA realizou-se na Escola 
de Hotelaria e Turismo da região
Realizou-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego, a 1.ª etapa regional do concurso Chefe Cozinheiro do Ano 2016 
(CCA). Rui Martins foi o vencedor da etapa Norte-Centro.

Texto e Foto: Ana Portela

Durante cinco dias todas as 
atenções da cidade lamecense esti-
veram viradas para a arte equestre. 
O cartaz de atividades alcançou uma 
grande adesão popular , realçando 
o seu estatuto de maior evento do 

género realizado na região duriense.
As iniciativas mais requisitadas 

pelos visitantes foram as “Corri-
das de Passo Travado”, disputadas 
por cerca de 40 participantes, os 
“Passeios Equestres”, os “Desfiles 

de Charretes” e a oferta de aulas de 
equitação, dirigidas sobretudo aos 
mais pequenos. A noite de fados e 
o espetáculo de equitação clássica 
pelo Centro Hípico do Vale do Sou-
sa foram duas atividades que tam-
bém concentraram a população.

Heitor Mesquita, residente em 
Peso da Régua, é um particiante 
assíduo nas Corridas de Passo Tra-
vado. Para o cavaleiro o certame é 
muito importante, “as pessoas vêm 
ver as corridas e ao ver dá-lhes mais 
entusiasmo e ideia para comprar 
um cavalo ou até mesmo participar”, 
frisou o reguense, que tem tam-
bém um negócio na área equestre.

“Se não houver corridas, as 
feiras deste género e o negó-

cio de cavalos pára”, sublinhou 
Heitor Mesquita, acrescen-

tando que espera em 2017 que 
“venham mais participantes”.

Na “Grandiosa Feira de San-
ta Cruz” foi também atribuído o 
Prémio “Rufino Rilhado” que dis-
tinguiu a “Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo Beira Douro”, pela sua 
ligação aos “cavalos, a Lamego e às 
tradicionais corridas da Feira”, real-
çou a autarquia em comunicado.

”Sempre que tenho tempo 
participo”, afirmou Alexandre 
Rocha, um dos concorrentes nas 
corridas do “3 de maio”. O parti-
cipante natural de Resende real-
çou que mantém os cavalos para 
“participar neste género de ati-

vidades”. “É um desporto e para 
além disso é uma forma de convi-
ver e nos divertirmos”, concluiu.

De acordo com o presidente 
do município, Francisco Lopes, a 
“Grandiosa Feira de Santa Cruz” 
foi um “grande êxito organizativo”. 
O autarca realçou a importância 
do certame na região, como um 
importante cartaz turístico deste 
concelho, responsável pela dina-
mização da economia local, so-
bretudo os setores da restauração 
e da hotelaria”, afirmou ao Viva-
Douro, salientando que “ano após 
ano a autarquia conquista a admi-
ração dos lamecenses e dos aficio-
nados pelas tradições e costumes 
genuínos do mundo equestre”.■

Cidade mostrou o mundo equestre durante cinco dias
Realizou-se de 29 de abril a 3 de maio, em Lamego, mais uma edição da “Grandiosa Feira de Santa Cruz”, conhecida popularmente 
como “3 de maio”.  Foram milhares as pessoas que se deslocaram à cidade para admirar a tradicional “Feira Anual”, organizada pela 
Câmara Municipal.

Texto: Ana Portela
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Carrazeda de Ansiães

PUB

Em “Pedras de Identidade”, umas das 
obras inauguradas da autoria de Hélder 
de Carvalho, foca-se a temática da histó-
ria local, sendo este o elemento inspira-
dor que esteve na origem desta criação. A 
escultura representa um momento cru-
cial da história concelhia, e particular-
mente a data de 1734, altura em que num 
ato simbólico o pelourinho de Ansiães é 
intencionalmente quebrado e o concelho 
é transladado para Carrazeda de Ansiães.

A sua implantação frente à Praça do 
Município reveste-se também de uma va-
loração simbólica, “uma vez que se trata 
do lugar onde atualmente reside o poder 
administrativo local e onde se acredita 

que voltará a existir o poder judicial”. 
José Luis Correia, presidente da Câ-

mara Municipal, realça “que o Parque 
Internacional de Escultura de Carra-
zeda de Ansiães e a Galeria Alberto 
Carneiro são estruturas de extrema 
importância para a projeção e divul-
gação do concelho no contexto dos lo-
cais associados à arte contemporânea”.

O autarca sublinhou também a 
importância de dotar Carrazeda de 
Ansiães com obras de arte contem-
porânea, uma vez que, salientou, “es-
tamos a efetuar um investimento no 
futuro e a deixar uma marca da nos-
sa contemporaneidade artística”.■

Exposição de escultura 
permanente enriquece Carrazeda 
de Ansiães
Foram inauguradas no passado dia 8 de maio mais duas obras 
de arte da autoria dos escultores carrazedenses Hélder de Carva-
lho e Paulo Moura. As duas novas esculturas passaram também 
a integrar o Parque Internacional de Escultura de Carrazeda de 
Ansiães.

PUB
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A Feira do Azeite e do Vinho de 
Murça tem como principal objetivo 
reunir num único espaço os produtos 
que identificam o concelho murcen-
se. O azeite, o vinho, o mel, os queijos, 
as compotas, os enchidos e o fumeiro 
da região são algumas das principais 
especiarias que puderam ser aprecia-
das ao longo dos três dias do evento.

Durante a abertura oficial do 
evento, José Maria Costa subli-
nhou que a FAV “se tem vindo a 
afirmar e consolidar no território 
sendo um ponto determinante para 
definir a identidade local”, salien-

tando que “o clima e natureza xis-
tosa dos solos potenciam e elevam 
a qualidade dos produtos locais”. 
De acordo com o autarca a FAV 
é um fator “determinante” para a 
fomentação da “identidade local”.

Helena Mesquita Ribeiro, pre-
sente na inauguração do evento, 
evidenciou que Murça é um conce-
lho “afortunado”, tendo como maior 
contributo “as suas pessoas, basta 
terem a oportunidade de desen-
volver plenamente o seu potencial”.

“É urgente romper com o ciclo 
vicioso que se traduz no desinvesti-

mento no Interior, por força da es-
cassez da população, o que por sua 
vez empurra ainda mais as pessoas 
para longe das suas terras”, frisou a 
Secretária de Estado, realçando que o 
município poderá contar com a aju-
da do Governo para “criar condições 
de atratividade e desenvolvimento”.

“O Governo assumiu um conjun-
to de compromissos que passam pela 
disseminação da inovação e do desen-
volvimento tecnológico pelas comu-
nidades do Interior, pela valorização 
dos saberes e dos produtos tradicio-
nais, bem como medidas com vista 

a atrair e fixar os jovens no Interior”, 
destacou Helena Mesquita Ribeiro.

O edil sublinhou a importância 
das cooperativas do vinho e do azeite 
que “influenciam a vida de milhares 
de pessoas e dão sustentabilidade 
económica ao concelho”, apontando 
a floresta e a pastorícia como ati-
vidades também importantes “das 
quais dependem diretamente mui-
tas famílias e organizações locais”.

Teixeira de Sousa é vice-presi-
dente da cooperativa de olivicultores. 
Segundo o murcense, o balanço da 
Feira do Azeite e do Vinho é “sempre 
bom porque mostramos aquilo que 
de melhor se produz na região”. “Par-
ticipámos desde o início a convite da 
autarquia”, afirmou Teixeira de Sou-
sa, realçando a importância da região 
como “um todo e não cada um por si”.

“As pessoas procuram muito o 
produto. Na minha opinião o nos-
so azeite é mais adocicado”, afirmou 
ao VivaDouro Eduarda Almeida, 
produtora de azeite, comparan-
do o azeite de Murça aos restantes 
do mercado nacional. A produto-
ra tira também proveito do azeite 
para fazer artesanalmente sabone-
tes, “muito procurados pelas pes-
soas que visitam a feira”, declarou.

De acordo com José Maria Cos-
ta, a décima segunda edição da FAV 
decorreu “dentro daquilo que nos es-
tava perspetivado”. Com cerca de se-

tenta expositores o certame foi visita-
do por milhares de pessoas ao longo 
dos três dias. “A grande maioria das 
pessoas ficou muito satisfeita com o 
negócio desenvolvido, mostraram 
ter sido muito rentável do ponto de 
vista comercial e também uma mais-
-valia em termos de divulgação do 
produto”, aferiu o edil. O retorno fi-
nanceiro do vinho e do azeite ronda 
os oito milhões de euros, um “valor 
significativo” para a vila de Murça.

António Ribeiro, presidente da 
Adega Cooperativa de Murça, afir-
ma que participam na feira para 
“dar a conhecer a cooperativa, prin-
cipalmente a quem não nos conhe-
ce, visto que a nível local já somos 
suficientemente conhecidos”. O di-
rigente frisou ainda que a nível na-
cional a vila “é conhecida de norte a 
sul”, salientando que “o nome Mur-
ça está na moda e isso é que vende”.

“Para nós o objetivo foi cumpri-
do, as expectativas foram atingidas. 
No próximo ano gostaríamos de ver 
melhorada a dinâmica entre os vitivi-
nicultores, fazer um conjunto de ativi-
dades paralelas em termos de provas 
na área da vinificação, para termos a 
fileira técnica mais implementada”, 
confessou José Maria Costa ao Viva-
Douro, salientando que no balanço fi-
nal se encontra “muito satisfeito com 
os resultados atingidos nesta edição”.■

FAV é um fator “determinante” para a fomentação 
da “identidade local”
Decorreu de 13 a 15 de maio a Feira do Azeite e do Vinho (FAV) no município de Murça. O certame visa a promoção dos reis da festa, 
o azeite e do vinho, bem como os produtos regionais do município. Na abertura do evento esteve presente na vila murcense a Secretária 
de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro.

> Na foto: João Teixeira, presidente da Assembleia Municipal, José Maria Costa, edil da autarquia e Helena Mesquita 
Ribeiro Secretária de Estado Adjunta e da Justiça

Texto e fotos: Ana Portela
                      Salomé Ferreira 
                      



A reabertura destes 19 tribunais consta 
de um documento entregue por Francisca 
Van Dunem aos deputados da comissão 
parlamentar dos Assuntos Constitucio-
nais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A intenção do Ministério da Justiça 
ao reativar os tribunais extintos é apro-
ximar a justiça dos cidadãos, passando a 
ser praticados obrigatoriamente atos judi-
ciais nas atuais 27 secções de proximidade.

Outra forma de aproximar a justi-
ça dos cidadãos é “através do desdobra-
mento de secções de Família e Menores 
e da diminuição das respetivas áreas de 
competência territorial, com a atribuição 
dessa competência a algumas das ins-
tâncias locais”, descreve o documento.

A reativação dos tribunais visa 
“combater a desertificação do inte-
rior” e “facilitar o acesso das popula-
ções ao essencial da oferta judicial”. 

Segundo a ministra da justiça, os tri-
bunais reativados, a são de Sever do 
Vouga (Aveiro), Penela (Coimbra), Por-
tel (Évora), Monchique (Faro), Meda 
(Guarda), Fornos de Algodres (Guar-
da), Bombarral (Leiria), Cadaval (Lis-
boa Norte), Ferreira do Zêzere, Mação 
e Golegã (Santarém), Boticas, Murça, 
Mesão Frio e Sabrosa (Vila Real), Ta-
buaço, Armamar e Resende (Viseu).

Por outro lado, nas 27 secções 
de proximidade, passa a ser obri-
gatória a prática de atos judiciais.■

Ministra da Justiça anuncia 
reativação de 19 dos 
tribunais encerrados
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, anunciou no dia 24 
de maio que serão reativados 19 dos tribunais que foram encer-
rados na última reforma do mapa judiciário, na sua maioria ins-
talados “no interior rural e envelhecido”. Quatro destes tribunais 
dizem respeito à comarca de Vila Real.
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> Francisca Van Dunem, ministra da Justiça
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O torneio teve a partici-
pação de 24 equipas, distri-
buídas por quatro estádios, 
onde durante três dias se joga-
ram as várias fases do torneio. 

A equipa de Sub 13 do Grupo 
Desportivo de São João da Pes-
queira chegou à fase final do tor-
neio apenas com uma derrota na 
fase de grupos, com a equipa que 
acabou por se sagrar vencedora. 

Os atletas portugueses 
acabaram por perder no de-
sempate por grandes penali-
dades “no derradeiro dia da 
competição onde os jovens du-
rienses deixaram uma excelen-
te imagem”, afirma a autarquia. 

O município de São João da 

Pesqueira salienta ainda a “forte 
presença dos emigrantes portu-
gueses que apoiaram a equipa des-
de o primeiro dia até à fase final”. 

“Foi uma experiência mui-
to enriquecedora para os jo-
vens atletas e certamente que 
outros convites se vão seguir, 
depois da excelente presta-
ção que o GDP alcançou nesta 
sua primeira participação nes-
te prestigiado torneio interna-
cional”, concluiu a autarquia. 

Esta participação contou 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de São João da Pes-
queira e do CLDS – Contrato 
Local de Desenvolvimento So-
cial do concelho (PI+PA 3G).■

Grupo Desportivo de S. João da Pesqueira Sub 13 com “excelente 
prestação em torneio internacional da categoria”
O GDP - Grupo Desportivo de São João da Pesqueira Sub 13 participou no Torneio Internacional APCF CUP 2016 em França. O con-
vite surgiu através da autarquia de Bessancourt, com quem o concelho se encontra geminado.

FOTO: DR

João Abreu, responsável pelo PCP no 
distrito de Viseu, afirmou que o grupo parla-
mentar da assembleia da república apresen-
tou um requerimento ao Ministro do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social, cujos 
principais objetivos são “a defesa da empresa 
e dos postos de trabalho e assegurar que é 
realizada uma gestão correta na empresa”.

“Esta empresa é demasiado importante 
para o concelho de Armamar, sendo que é a 
principal empregadora e também do ponto 
de vista económico, tem um peso substan-
cial, movimenta milhões de euros em produ-
tos, portanto é uma empresa que tem que ser 
preservada”, frisou o dirigente.

João Paulo Fonseca, presidente da autar-
quia, revela que o município está “sensível às 
dificuldades da empresa e que a melhor for-
ma de defender os interesses, quer dos tra-
balhadores, quer da própria empresa, é tratar 
do assunto de uma forma subtil, sem ruido”.

“Percebemos que nesta fase já há alguns 

grupos interessados na aquisição da empre-
sa, mas não é isso que defende os interes-
ses nem da empresa como marca Fumados 
Douro nem do município. Queremos defen-
der que a empresa continue a laborar e que 
os postos de trabalho não sejam postos em 
causa”, afirmou João Paulo Fonseca. A situa-
ção da empresa “tem resolução desde que 
haja boa vontade dos principais credores. 
Não queremos passar uma imagem negativa 
da empresa e desvalorizar aquela que é uma 
marca implementada no mercado e o valor 
da empresa se tiver que ir para um processo 
de liquidação, que nós esperamos que não 
aconteça”, frisou.“Pensamos que o Governo 
deve pugnar para que esta empresa se mante-
nha ativa e com todos os postos de trabalho e 
até se possível, alarga-los no futuro, com uma 
boa gestão para que a empresa se mantenha 
em laboração, garantindo o rendimento eco-
nómico que até agora tem dado ao concelho 
de Armamar”, conclui João Abreu.■

PCP alerta para caso de 
insolvência da empresa 
Fumados Douro
De acordo com o PCP (Partido Comunista Português), a 
empresa Fumados Douro,em Armamar, está em risco de fechar.

Entre os dias 13 e 15 de maio alunos 
do curso de Medicina, que frequentam o 
terceiro ano ou posterior, vão desenvol-
ver diversas ações pelas localidades do 
município, nomeadamente: rastreios da 
diabetes, identificação de fatores de ris-
co cardiovascular, ações de sensibilização 
para a importância dos “autocuidados” e 

adoção de hábitos de vida saudáveis, en-
tre outros.

A Medicina na Periferia é “um fim-
-de-semana dedicado ao rastreio de vá-
rias patologias e sensibilização de popu-
lações de vários Municípios do interior 
do país”, refere a AEICBAS na página da 
Internet.■

Alunos de Medicina ao encontro 
das populações
A Câmara Municipal de Armamar associou-se este ano ao pro-
jeto “Medicina na Periferia”,uma iniciativa da Associação de 
Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
(AEICBAS).

Portugal GT Tour é uma concen-
tração destinada a veículos de grande 
turismo (GT) que alia à prova des-
portiva uma forte vertente turística.

Os carros estiveram presentes 
em Armamar no último dia da pro-
va onde  realizaram duas passagens 

na estrada municipal 513-1, que liga 
a Folgosa a Vila Seca. Esta via mu-
nicipal foi nos anos oitenta parte de 
um troço do então Rallye  de Portu-
gal Vinho do Porto, prova que con-
tava para o Campeonato do Mundo 
de Rallyes.■

Portugal GT Tour em Armamar
O Autódromo Internacional do Algarve recebeu o Portugal GT 
Tour que terminou no dia 14 de maio, em Lamego.



“Espero que passe muita gen-
te por Freixo comer bacalhau e 
não só”, afirmou Maria do Céu-

Quintas ao VivaDouro, ao refe-
rir que os espanhóis são quem 
mais visita a vila por estes dias. 

Num formato que envolve a par-
ticipação dos restaurantes do con-
celho, cada unidade de restauração 

participante (8 no total) apresenta-
rá um menu específico de bacalhau 
complementar à carta tradicional.

De acordo com a edil, o que 
este evento tem de especial “é a 
economia local lucrar com isso, 
que é essa a intenção, que sejam os 
restaurantes a ganhar”, declarou.

Desta forma esta iniciativa 
insere-se na estratégia de turis-
mo gastronómico e promoção 
da marca Freixo de Espada à 
Cinta-Terras de Seda, junto do 
mercado espanhol, que tem as-
sumido uma crescente preponde-
rância na economia do concelho.

Como reforço deste progra-
ma gastronómico, a autarquia or-
ganiza, dia 28, o IIº Concurso de 

Vinhos Caseiros, produzidos ex-
clusivamente no concelho, onde 
estarão presentes mais de 30 vi-
nhos repartidos pelas categorias de 
Tintos com Madeira, Tintos sem 
Madeira, Rosés e Brancos, cuja 
avaliação vai ser feita por um 
júri constituído por enólogos (de 
Portugal e Espanha), jornalis-
tas especializados e produtores.

Ao longo dos três dias em que 
decorrem as Jornadas Gastronó-
micas, a nave de exposições do 
Auditório Municipal acolherá ex-
positores de produtos regionais.

A componente lúdica é preen-
chida com a atuação da Fadista 
Dina Pinto (dia 28) e o Encon-
tro de Carros Clássicos (dia 29).■

Freixo recebe Jornadas Gastronómicas do Bacalhau 
e Concurso de Vinhos Caseiros
O município de Freixo de Espada à Cinta vai organizar, entre os dias 27, 28 e 29 de Maio, a IIIª edição das Jornadas Gastronómicas do 
Bacalhau. Maria do Céu Quintas, presidente da Câmara Municipal, espera que o evento leve “muita gente” à vila manuelina.

Texto: Salomé Ferreira
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Freixo de Espada á Cinta|Vila Nova  de Foz Côa

A 5ª edição do Concurso 
de Vinhos do Douro Superior 
realizou-se entre os dias 20 e 22 
de maio, em Vila Nova de Foz 
Côa. Este ano o evento contou 
com a adesão de cerca de sete 
mil visitantes, numa edição em 
que as pontuações dos vinhos 
a concurso bateram recordes.

Os vinhos “Passagem Reserva 
branco 2015”, da Quinta das Ban-
deiras Vinhos, “Quinta do Grifo 
Grande Reserva tinto 2011”, da 
Rozès, “Maynard’s Porto Colheita 
branco 2007”, da Barão de Vilar 
Vinhos, são os grandes vence-
dores do 5º Concurso de Vinhos 
do Douro Superior - iniciativa 

inserida no Festival de Vinhos 
do Douro Superior (FVDS) - nas 
categorias vinhos brancos, tin-
tos e do Porto, respetivamente.

A eleição dos melhores vinhos 
teve lugar no ExpoCôa, em Vila 
Nova de Foz Côa, após a prova 
do júri, constituído por 37 ele-
mentos dos mais diversos qua-
drantes. A concurso estiveram 
144 vinhos e para além dos três 
“melhores” foram ainda atribuí-
das 48 medalhas: 19 de ouro e 29 
de prata. O nível de pontuações 
foi tão elevado que não foram 
atribuídas medalhas de bronze.

O Festival cativou o interesse 
dos cerca de sete mil visitantes 
que provaram e aprovaram os vi-
nhos expostos ao longo dos 60 
stands de vinhos e 10 de sabores.

À margem do evento realizou-
-se também um colóquio subor-
dinado ao tema “Douro Supe-
rior: Fronteiras da Liberdade”, 
no primeiro dia do Festival, que 
contou com a participação de 
grandes nomes do setor vitiviní-
cola, da gastronomia e do turismo.

O 5.º FVDS contou ain-
da com a estreia do 1.º Con-
curso de Azeites Virgem de 
Trás-os-Montes e Alto Douro.

À semelhança dos anos ante-
riores do FVDS, uma comitiva de 
25 jornalistas e bloggers visitou as 
quintas da sub-região. Este ano o 
grupo composto por portugueses 
e especialistas de nacionalida-
de brasileira, inglesa e russa foi 
recebido por cinco produtores. 

A visita começou na Quin-

ta do Vale Meão e terminou na 
Quinta das Bandeiras, precisa-
mente do outro lado da margem. 
A estes dois projetos juntaram-
-se a Muxagat Vinhos, como vi-
sita e jantar na adega da Mêda, 
a Quinta do Crasto, que deu a 
conhecer a Cabreira, uma das 
quintas que tem na sub-região 
do Douro Superior e a imponen-
te Quinta da Terrincha, o projeto 
vitivinícola que a família Sousa 
Pinto tem no Vale da Vilariça.■

Festival de Vinho do Douro Superior acolheu 
cerca de sete mil visitantes
A 5ª edição do Concurso de Vinhos do Douro Superior realizou-se entre os dias 20 e 22 de maio, em Vila Nova de Foz Côa. Este ano o 
evento contou com a adesão de cerca de sete mil visitantes, numa edição em que as pontuações dos vinhos a concurso bateram recordes.

Coube aos músicos Jorge Palma e 
Sérgio Godinho a animação musical 
do 2.º dia do FVDS. “Juntos”, como o 
nome do último álbum dos artistas, 
animaram a noite da Vila Nova de 
Foz Côa.

Jorge Palma e Sérgio Godinho 
animaram Festival

FOTO: DR

FOTO: DR
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Empresas e Negócios
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Inicialmente vocacionada 
para o mercado da energia eó-
lica e reabilitação urbana foi no 
ano de 2013 que a Wind Spiders 
iniciou atividade. “Com a cri-
se que o nosso país atravessa, a 
reabilitação urbana sobrepôs-se 
às novas construções e apesar de 
existirem várias empresas na área, 
não existia nenhuma na nossa re-
gião que utiliza-se o método de 
acesso por cordas”, afirmou Pau-

lo Pimentel, sócio da empresa, ao 
explicar a génese deste negócio. 

“O meu sócio Daniel Ma-
chado sempre gostou de des-
portos radicais o que aliado à 
sua experiência no mercado 
da energia eólica culminou na 
Wind Spiders”, acrescentou.

Nos últimos três anos de ati-
vidade a “teia” da Wind Spiders 
tem-se consolidado no mercado, 
não só na região mas também 

noutras zonas do país, “tem tido 
um forte crescimento não só em 
números de serviços como tam-
bém no seu raio de ação, neste 
momento temos três obras em 
execução, uma em Vila Real, outra 
em Bragança e a terceira em Ama-
rante”, afirmou o empresário.“No 
mês de julho estaremos em Mato-
sinhos e Lisboa, o que nos deixa 
confiantes em relação ao futu-
ro”, acrescentou Paulo Pimentel.

No que diz respeito aos serviços 
que presta, a Wind Spiders apre-
senta-se como uma empresa mul-
tifacetada “sempre à altura dos de-
safios dos clientes”, dedicando-se 
a três áreas de trabalho distintas, 
ligadas à construção civil e indús-
tria, aventura e desportos radicais 
e à formação de profissionais. 

A reabilitação urbana e manu-
tenção de edifícios correspondem 
à maior fatia no volume de negó-
cios da empresa. Neste sentido, a 
Wind Spiders executa todo o tipo 
de trabalhos na área, sendo que os 
mais solicitados são as coberturas 
e fachadas, limpezas e pinturas, 
reparações e impermeabilizações, 
tratamento de juntas, colocação e 
reparação de cerâmicos, instala-
ção e reparação de tubos de queda 
e recuperação de monumentos.

A execução de trabalhos em 
altura, suspensos em cordas, per-
mite uma maior rapidez e redu-
ção de custos em cada trabalho, 
uma vez que não existe uma es-
trutura de obra muito comple-
xa, como servem de exemplo 
os andaimes, sendo assim esta 
uma das mais-valias da empresa. 

Para além de empresa a Wind 
Spiders é também uma escola 
para aqueles que estiverem in-

teressados em obter formação 
na área, sendo que de acordo 
com Paulo Pimentel a procu-
ra é “cada vez mais elevada”. 

Entre os vários profissionais 
já formados pela Wind Spiders 
encontra-se a primeira mulher 
portuguesa habilitada a tra-
balhar na área da reabilitação 
urbana em acesso por cordas. 

Na área de aventura, são vários 
os serviços que a Wind Spiders 
tem à disposição para proporcio-
nar emoções fortes aos clientes, 
entre elas o air bungee, slide e 
Rapel, escalada, percurso de ar-
borismo, paint ball, entre outras. 

Paulo Pimentel explica que 
têm feito um “grande investimen-
to” nesta área, nomeadamente em 
equipamentos de animação, “o 
que nos vai permitir dar resposta 
às várias solicitações de ativida-
des que temos recebido”, garantiu. 

No futuro, a Wind Spiders 
“pretende alargar o raio de ação 
para zonas do país onde ainda 
não deixamos a nossa marca, 
assim como fazer crescer ain-
da mais a empresa, com uma 
oferta de serviços cada vez mais 
alargada, dando assim aos nos-
sos clientes ainda mais possibi-
lidades de escolha”, concluiu.■

Wind Spiders à altura do seu desafio
Constituída por profissionais qualificados e especializados em efetuar vários tipos de serviços em acesso por cordas, a Wind Spiders é 
uma empresa de Vila Real cuja atividade se divide em três categorias: construção e indústria, formação de profissionais e aventura.

> Paulo Pimentel e Daniel Machado, donos da empresa Wind Spiders
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«Graças à combatividade dissidente 
de António Sérgio, Henrique de Barros 
e outros, o cooperativismo tomou na 
Constituição portuguesa de 1976 um 
lugar semelhante ao dos grandes pro-
blemas nacionais. Na sua concepção 
de democracia directa, participativa e 
verdadeiramente popular, Sérgio vira 
um cooperativismo capaz de promover 
a emancipação da “grei”, um socialismo 
libertário que se deveria transformar em 
libertador. Na verdade, liberto da opres-
são autoritária do interminável Estado 
Novo e beneficiando da vontade revo-
lucionária de instaurar uma sociedade 
socialista, o cooperativismo encontra 
na Constituição democrática de 1976 
uma expressão inédita, sendo “o sector 
cooperativo encarado em pé de igualda-
de com os sectores público e privado.”»

Álvaro Garrido, in “Uma his-
tória da Economia Social” – 
2016 Editora Tinta da China

Em boa verdade, na senda do pen-
samento de António Sérgio, em Por-
tugal dos nossos dias, no plano jurídi-
co, a economia social compreende o 
sector cooperativo e social previsto na 
Constituição da República Portugue-
sa. E há que considerar ainda a publi-
cação da Lei de Bases da Economia 
Social (Lei n.º 30/2013, de 8 de maio), 
aprovada por unanimidade pela As-
sembleia da República, que articula os 
preceitos constitucionais que se ocu-

pam do sector cooperativo e social 
com a legislação comum que rege as 
diversas “famílias” da economia social.

No art.º 4.º dessa Lei, elencam-se es-
pecificamente as entidades que integram 
a economia social, “desde que abrangidas 
pelo ordenamento jurídico português”:

a) As cooperativas; b) As associa-
ções mutualistas; c) As misericórdias; 
d) As fundações; e) As instituições par-
ticulares de solidariedade social não 
abrangidas pelas alíneas anteriores; f) 
As associações com fins altruísticos que 
atuem no âmbito cultural, recreativo, do 
desporto e do desenvolvimento local; 
g) As entidades abrangidas pelos sub-
sectores comunitário (entre as quais se 
destacam os baldios) e autogestionário, 
integrados nos termos da Constituição 
no sector cooperativo e social. E numa 
última alínea, prevê que, para além 
dos tipos de entidades assim generica-
mente abrangidos, se possa estender 
o âmbito da economia social a “outras 
entidades dotadas de personalidade 
jurídica, que respeitem os princípios 
orientadores da economia social previs-
tos no art.º 5.º da presente lei e constem 
da base de dados da economia social”.

A definição de economia social 
consta do art.º 2.º, cujo n.º 1 a consi-
dera como “o conjunto das actividades 
económico-sociais, livremente levadas a 
cabo pelas entidades referidas no artigo 

4.º da presente lei”. O n.º 2 do mes-
mo preceito sublinha que essas acti-
vidades “têm por finalidade prosse-
guir o interesse geral da sociedade”. 
Podem fazê-lo: 1) directamente; ou 2) 
indirectamente, “através da prossecu-
ção dos interesses dos seus membros, 
utilizadores e beneficiários”, desde 
que sejam “socialmente relevantes”. 

O cooperativismo, ao contrário 
do que, por vezes, alguns detrato-
res das recentes reformas legislativas 
apregoam, não foi desvalorizado pela 
consagração da economia social, de-
signação que abarca uma realidade 
organicamente mais vasta, pela sim-
ples razão de que o legislador assumiu 
como princípios, e valores, comuns a 
todas as “famílias” da economia so-
cial os que desde sempre, no essencial, 
regeram o movimento cooperativo.

O tempo presente exige, isso sim, 

que o cooperativismo se não deixe cer-
car, acantonando-se da defesa dos seus 
princípios como relíquias do passado, e 
se atualize em todos os domínios, sem 
cedências aos cantos de sereia do “em-
preendedorismo” na sua versão liberal, 
desde a adoção, sem preconceitos, de 
novos modelos de gestão, a um diálogo 
mais intenso, e estruturado, com o sec-
tor público e privado (de que a revita-
lização do modelo da “cooperativa de 
interesse público” é um exemplo), até à 
adoção das novas tecnologias, quer em 
prol da intercooperação, quer da sua 
relação com o mercado, promovendo, 
cada vez mais eficazmente, a sustenta-
bilidade de cada cooperativa e do mo-
vimento cooperativo no seu conjunto.

A CASES tem vindo a desenvolver 
um conjunto de projetos que se inserem, 
no âmbito das suas atribuições e compe-
tências, neste esforço de modernização. 
Quero hoje referir-me, de forma breve, 
a três desses projetos que são trans-
versais ao cooperativismo português:

a) A concepção e lançamento, em 
breve, do programa COOPJOVEM, sob 
responsabilidade da CASES, no âmbito 
do “Portugal 2020”, com o objetivo de 
estimular a criação de cooperativas por 
jovens e que, até ao final de 2018, mes-

mo se estimarmos uma modesta taxa 
de execução, permitirá o rejuvenesci-
mento, e substancial crescimento, do 
movimento cooperativo em Portugal. 

b) A operacionalização pela CA-
SES, desde início de junho de 2015, 
com pleno sucesso, da “credenciação 
online” das cooperativas, permitindo 
a desmaterialização do processo, asse-
gurando significativas poupanças de 
recursos e a criação de uma moderna 
base de dados dos sector cooperativo.

c) E, mais recentemente, a criação 
da “cooperativa na hora”, no contexto 
do programa Simplex 2, que permitirá, 
quando entrar em produção e no decur-
so do presente ano, uma relação mais 
amigável, aberta e estimulante entre os 
cidadãos que escolham a forma coope-
rativa e os serviços da administração. 

É pouco? É muito? Direi que é um ca-
minho que se tornará cada vez mais fru-
tuoso para o desenvolvimento económi-
co e social do país, quanto mais formos 
capazes de divulgar e prestigiar o mode-
lo cooperativo. E aqui chegados, a nossa 
labuta, embora desenvolvida num con-
texto bem diverso daquele com o qual 
Sérgio se confrontou na primeira meta-
de do século XX, não é, na sua essên-
cia, menos árdua, exigente e dificultosa.

Eduardo Graça

Presidente da 
Direção da CASES

O cooperativismo no nosso tempo 
(breves notas)

O Douro sabe bem.
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Maio foi particularmente histórico 
para o Douro, para a Região do Norte e 
para Portugl. Logo no início do mês, os 
holofotes estiveram voltados para a inau-
guração e abertura do Túnel do Marão, 
num dia simbólico para o país. Ultrapas-
sados os constrangimentos da sua cons-
trução, os quais foram possíveis de superar 
com o apoio significativo dos fundos da 
União Europeia, este túnel rodoviário com 
mais de 5 quilómetros aproxima o Douro 
e Trás-os-Montes do litoral, mas também 
nos torna mais próximos do país e das prin-
cipais ligações com a Europa e o Mundo.

O registo acima do esperado do 
tráfego no primeiro mês dá-nos ainda 
um maior alento face à expetativa ini-
cial e comprova que a inexistência de 
uma alternativa ao IP4 era mais do que 

uma barreira psicológica à circulação 
de mercadorias e pessoas. O que não 
sabemos, ainda, é quanto tempo o terri-
tório precisa para recuperar face à ine-
xistência de uma infraestrutura básica.

O ritmo será necessariamente im-
posto pela capacidade de reação do te-
cido empresarial e pelo estabelecimento 
de parcerias com instituições de índole 
pública. A este respeito, o mês de maio 
ganhou também a inauguração do Re-
gia Douro Park, um Parque de Ciência 
e Tecnologia que se distingue dos res-
tantes por se dedicar maioritariamente 
aos sectores agroalimentar e agroindus-
trial, vitivinícola e valorização ambien-
tal. Não ficamos indiferentes à taxa de 
ocupação elevada desta estrutura, que só 
poderá traduzir-se em resultados posi-

tivos materializados no número de pro-
jetos de negócio apoiados e no número 
de empregos qualificados alcançados.

Realço que a abertura do Regia Dou-
ro Park só foi possível graças ao entendi-
mento dediferentes parceiros dos quais 
destaco a PortusPark, o Município de Vila 
Real, a Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro e a CCDR-N. Estas institui-
ções demonstraram ser capazes de traba-
lhar em equipa e de encontrar soluções 
que servissem o interesse de criar uma 
nova centralidade no território assente 
numa tripla concentração de esforços. O 
Regia-Douro Park abriu para aproveitar 
na sua plenitude o conhecimento pro-
duzido na universidade, para prestar o 
máximo apoio à incubação e criação de 
novas empresas de base tecnológica e para 

atrair empresas já consolidadas, compe-
titivas e com provas dadas no mercado.

Pelo meio ameia maratona do Alto 
Douro Vinhateiro mostrou uma vez mais 
ao mundo a sua mais bonita região viti-
vinícola. Num mês em que o Douro tem 
bons motivos para ser manchete de jor-
nais, ficámos ainda a saber que os vinhos 
da mais antiga região demarcada arrasa-
ram no concurso nacional de Vinhos de 
Portugal, organizado pela ViniPortugal e 
considerado o mais importante certame 
do género do país. A nossa autoestima 
não pode ficar indiferente quando sabe-
mos que o melhor vinho do ano é do Dou-
ro – o Quinta do Portal Grande Reserva 
Tinto 2011 – e que 18 das 24 medalhas de 
Grande Ouro foram atribuídas a vinhos 
durienses. Parabéns aos vencedores!■

Um mês histórico para o Douro, para o Norte e para Portugal

Emídio Gomes

Prof. Catedrático da UP e 
Presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte

No passado dia 20 de maio, foi inaugu-
rado o Regia-Douro Park, uma estrutura 
inserida no Parque de Ciência e Tecno-
logia de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Este projeto resultou da concertação es-
tratégica entre cinco entidades, a saber: 
rede de Parques de Ciência e Tecnolo-
gia e Incubadoras PortusPark, câmaras 
de Vila Real e Bragança, Universida-
de de Trás-os-Montes e Alto Douro 
e Instituto Politécnico de Bragança.
Numa conjugação de missões e objeti-
vos, as cinco instituições formalizaram 
em 2008 um protocolo, visando dina-
mizar projetos comuns nas suas áreas 
de intervenção, decidindo em concreto 

implementar concertadamente Par-
que de Ciência e Tecnologia de Trás-
-os-Montes e Alto Douro, instalado 
em dois polos: Vila Real (Regia-Douro 
Park) e Bragança (Brigantia EcoPark).
Na sua génese, esta estrutura tem 
como objetivo central promover 
uma cultura de inovação e de competiti-
vidade nos territórios onde estão implan-
tados. Adicionalmente, foram definidos 
objetivos específicos, a saber: i) captação 
de projetos de investimento com ativida-
des de valor acrescentado e que requei-
ram mão-de-obra qualificada; ii) atra-
ção de empresas comprometidas com a 
qualidade dos produtos e serviços, mas 

também com a valorização dos recursos 
endógenos; iii) desenvolvimento de pro-
jetos de I&D e a prestação de serviços de 
assistência científica e tecnológica em 
domínios selecionados; iv) a difusão de 
conhecimento e de Ciência e Tecnologia 
que contribua para o aumento da procu-
ra científica e tecnológica e da inovação 
empresarial; e ainda v) a transferência 
de conhecimento entre as instituições 
de ensino superior e centros de I&D a 
elas associados e as empresas. O futu-
ro do Regia-Douro Park e a magnitude 
dos desafios societais associada à cen-
tralidade atribuída ao conhecimento no 
desenvolvimento das regiões desafiantes 

como a nossa exige uma forte interação 
entre o município, o sistema científico 
e o tecido empresarial. Trata-se de uma 
infraestrutura de elevada qualidade, 
com condições qualificadas para a 
promoção de start-ups tecnológicos e 
spin-offs, numa área onde existe um 
longo caminho a traçar e que não está 
contemplada na rede Portusparque.
A recente inauguração do túnel do Ma-
rão e do Regia-Douro Park são momen-
tos que nos dão confiança para acreditar 
num tempo novo para os territórios do 
interior, pois encerra um enorme con-
junto de potencialidades que urge apro-
veitar, de modo inteligente e inovador.■

Regia-Douro Park: A aposta na Economia do Conhecimento

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

O Instituto dos Vinhos do Dou-
ro e do Porto, IP, em parceria com 
a Confraria do Vinho do Porto e a 
Associação das Empresas de Vinho 
do Porto, está a promover os Vi-
nhos do Porto e do Douro na China.

 A China é um país que se tem vin-
do a posicionar nos lugares cimeiros do 
ranking das importações de vinho já 
que, segundo a Organização Internacio-
nal da Vinha e do Vinho, só em 2015 as 
importações de vinho cresceram 44% e a 
procura aumentou 3%. A diversificação 
dos momentos de consumo e o crescente 
interesse e sofisticação dos consumido-

res mais jovens são factores que contri-
buem para estes resultados e que tornam 
mercados como este, em especial Macau 
e Hong Kong, interessantes para os vi-
nhos da Região Demarcada do Douro.

 Com esta missão, o IVDP pre-
tende dar a conhecer os Vinhos da 
Região Demarcada do Douro, as par-
ticularidades únicas do seu território 
e a sua história. Foram, assim, planea-
das e organizadas ações específicas e 
orientadas para um público profis-
sional e intermediários de consumo. 

O denominador comum destas 
ações é o destaque para a excelência 

da mais importante região vitiviní-
cola de Portugal e para dois dos mais 
internacionalizados e premiados vi-
nhos do mundo e imagens de marca de

Portugal: o Vinho do Por-
to e os Vinhos do Douro.

Estaremos assim presentes na Vi-
nexpo Hong Kong- evento onde estão 
presentes mais de 25 países- com um 
conjunto de iniciativas e masterclas-
ses que evidenciam a diversidade dos 
nossos vinhos. Esta missão fica con-
cluída com a realização das Semanas 
do Vinho do Porto em Macau e Hong 
Kong, promovendo-se, neste âmbito, 

ações de formação para o canal HORE-
CA e Escolas de Hotelaria bem como 
um conjunto de jantares vínicos, para 
demonstrar a versatilidade do Vinho 
do Porto e as harmonizações com a 
gastronomia asiática, implicando nes-
ta ação Chefs com estrelas Michelin.

Divulgar, formar, dar a conhecer 
e promover são fundamentais para 
despertar o interesse e reforçar a pro-
cura dos Vinhos do Porto e do Douro. 
Independentemente do mercado, esta 
é a missão que concretizámos todos 
os dias, em articulação continua com 
as instituições e empresas do setor.■

China recetiva aos Vinhos do Porto e Douro

Manuel de Novaes 
Cabral
Presidente do Instituto dos Vi-
nhos do Douro e do Porto, I.P. 
(IVDP)
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Evidências: A região ganha quando 
há a lucidez necessária para percebermos 
que o mundo mudou. Este nosso mundo, 
a nossa região, já não é a mesma coisa, a 
desertificação está a tentar esmagar-nos. 
Teimar em deixar a cabeça debaixo da 
areia e esperar que o problema passe, não 
é solução.  A morte territorial já está a 
acontecer há alguns anos. Atitudes: Não 
chega fazer bem a rotina, é preciso fazer 
mais e algo diferenciador. Precisamos 
perceber que só a exceção resolverá os 
problemas excecionais que se agravam 
silenciosamente a cada dia que passa.  É 
preciso abraçar e aproveitar o excelente 
trabalho que está a ser feito em muitas 
áreas, em todos os concelhos, e dar-
lhe a grandeza da escala regional.  Os 
cidadãos e as instituições da sociedade 
civil, podem ser, já são em muitas 
situações, os parceiros estratégicos dos 
municípios que todos os dias lutam para 
minimizarem os efeitos da demografia 
dos tempos que vivemos.  E tudo começa 
pela compreensão que se espera dos 
cidadãos, aquando de novas medidas 
de otimização na prestação de serviços 

públicos. A gestão das expectativas é 
um outro ponto relevante na relação 
dos municípios com os cidadãos e as 
instituições. Importa percebermos 
todos, que há novas prioridades e que 
a  forma de construir futuro tem outra 
linguagem e outras tarefas pela frente. 

Fatores conceptuais que podem 
fazer mudança:  

1- Ser eficiente é uma obrigação 
moral. Os municípios no Douro 
Sul, estão à procura da eficiência e 
reorganizar as suas estruturas por forma 
a conseguirem potenciar os recursos 
e meios já instalados, promovendo 
uma nova visão para a sua utilização. A 
eficiência constitui-se na tarefa de gerir 
com menos recursos mas continuar 
a assegurar qualidade de vida aos 
cidadãos. 

2- Enaltecer um modelo de vida de 
qualidade: Não é indiferente o nosso 
projeto de vida à comunidade em que 
estamos inseridos. Viver nestes territórios 
um pouco menos perto do litoral, tem 
enormes vantagens. As infra- estruturas 
de excelência que os municípios foram 

conseguindo para os seus territórios, 
são garante de uma qualidade de vida 
incomum. Agora precisamos que todos 
os cidadãos, todos mesmo, que por cá 
vivem, ajudem a motivar, a criar um 
contexto anímico positivo. Falar pode ser 
fácil, dirão alguns, mas nada se consegue 
promover mudanças e vontades, sem 
que os ânimos estejam positivos. 

3- Sentir com o coração, agir com 
a razão - precisamos condições para se 
ganhar o pão. Há uma total consciência 
dos problemas sociais individuais e 
uma visão clara das problemáticas mais 
comuns em todos os concelhos deste 
território. O pão ganha-se com trabalho, 
e este só existe se houver dinâmica 
económica, seja ela empresarial ou 
social. Os Municípios, discretamente, 
são atualmente o garante de uma parte 
significativa do emprego, por via direta 
ou indireta.  Mais, os municípios, 
em particular os seus líderes, estão a 
desenvolver um trabalho de diplomacia 
económica e social de grande 
relevo.  Esta renovada forma de fazer 
intervenção política local, não tem tanta 

visibilidade como uma estrada ou um 
outro qualquer equipamento, mas deixa 
raízes consistentes que já dão e darão 
ainda mais pão. 

4- Dar escala e dimensão regional 
a tudo o que fazemos. Teria já vários 
exemplos para demostrar o caminho 
que estamos todos a construir neste 
aspecto, vindo da sociedade civil e dos 
municípios.  Acredito neste paradigma e 
todos esperamos que estes quase 100.000 
habitantes, saberão seguir esta nova 
dimensão territorial, como a sua escala 
de pensamento estratégico / funcional 
para os seus negócios e para as iniciativas 
sociais. Desta forma, poderemos ousar, 
sendo isso já muito evidente em várias 
fileiras de produtos e serviços, pensar e 
agir global. 

Concluindo, não dizendo felizmente 
algo novo, só pretendo enfatizar os 
problemas da região e vincar o bom 
que já está a ser feito e ajudar a refletir 
para a tomada de consciência dos 
novos desafios e propósitos, para os 
Municípios, para as Instituições, para as 
Empresas e Cidadãos.■

Douro Sul - este nosso mundo, precisamos olhá-lo
com outros olhos!

Domingos 
Nascimento

15 de maio de 2016: o dia em 
que se assinalou a conquista do 
35.º título do Sport Lisboa e Ben-
fica, o terceiro consecutivo, algo 
que já não acontecia há 39 anos. 
Uma vitória por 4-1 frente ao Na-
cional da Madeira, no Estádio da 
Luz, coroou uma época desgas-
tante, onde nem sempre imperou 
o otimismo. Nico Gaitán, o capi-
tão silencioso e o cavalo de luxo 
encarnado, marcou dois golos, 
sendo que Jonas, Pizzi e Salvador 
Agra fecharam as contas. A união 
e a perseverança foram os gran-
des pilares desta conquista, onde 
o avançado brasileiro e melhor 
marcador do campeonato, Jonas, 
assumiu também um papel de 
destaque. O “pistoleiro” é um per-
fume muito raro que o futebol nos 
traz somente em alturas especiais. 

E foi por pouco... Por muito 
pouco... Num dos campeona-
tos mais disputados a que tive o 

privilégio de assistir, Rui Vitória 
bateu Jorge Jesus na reta da meta. 
Na primeira Liga da história em 
que dois clubes terminam com 
mais de 85 pontos, Rui Vitória 
derreteu muitos dos recordes que 
Jorge Jesus deixara na Luz: pontos 
conquistados, golos marcados, 
número de vitórias e vitórias con-
secutivas. Os 88 pontos conquis-
tados pelo SL Benfica assinalam 
a quebra do recorde que perten-
cia a José Mourinho aquando da 
passagem pelo FC Porto, algo que 
deve ser, evidentemente, valoriza-
do. Mas esta conquista encarnada 
foi, indiscutivelmente, abrilhan-
tada pela tremenda prestação dos 
leões. O Sporting não foi, portan-
to, além do segundo lugar, apesar 
das últimas excelentes exibições e 
da derradeira vitória por 4-0 em 
Braga. Oitenta e seis pontos no 
campeonato, um futebol atrativo 
e envolvente durante uma época 

muito dura... Ficou apenas a fal-
tar o discurso de parabéns para 
com o seu adversário no final, o 
futebol português merecia isso. 

O Futebol Clube do Porto 
terminou em terceiro lugar, des-
pediu-se dos seus adeptos com 
uma vitória, em casa, por 4-0, 
frente ao Boavista. No Jamor, 
frente ao S.C.Braga perpetuaram 
a última oportunidade de “sal-
var a época”, tambem ai voltam 
a defraudar os adeptos.  No que 
diz respeito a outras conquistas, 
teremos Sporting de Braga, Arou-

ca e Rio Ave na próxima edição 
da Liga Europa. Tondela - com 
uma magnífica recuperação - e 
Boavista conseguiram a manu-
tenção, tal como previ no últi-
mo artigo, atirando Académica 
de Coimbra e União da Madeira 
para a Segunda Liga. Destaque 
também para a subida de Cha-
ves e Feirense, duas equipas do 
Norte que praticam um futebol 
bastante positivo. Vítor Oliveira 
carimbou, assim, a sua nona su-
bida de divisão, quarta consecu-
tiva, absolutamente sensacional.■

Benfica sagra-se tricampeão numa Liga de eleição

Tiago Nogueira
Jornalista FOTO: DR



30 VIVADOURO  MAIO 2016

Lazer

Preparação:
Numa tigela, coloque a manteiga 
cortada em pedaços e o açúcar.
Bata até que fique um creme.
Junte ao creme, os ovos um a um.
Depois do creme batido, junte o 
fermento e a farinha peneirada.
Junte o leite. Misture muito bem.
Espalhe o preparado no fundo da 
tarteira. Leve ao forno pré-aqueci-
do nos 170ºC e deixe cozer 15 mi-
nutos.
Num tacho leve ao lume a mantei-
ga, o açúcar, a amêndoa e o leite.
Mexa e deixe derreter a manteiga.
Depois da manteiga derretida, dei-
xe ferver em lume médio durante 3 
minutos.
Entretanto e passados os 15 mi-
nutos da tarte no forno, retire-a e 
cubra-a rapidamente com o pre-
parado de amêndoa para que este 
não arrefeça e solidifique. Não é 
necessário espalhar com muito ri-
gor a amêndoa, pois no forno, o 
açúcar irá derreter e espalhar-se-á 
uniformemente.
Coloque novamente a tarte no for-
no e aumente a temperatura para 
os 190ºC. Deixe alourar cerca de 8 
minutos até que a amêndoa fique 
tostada a gosto.

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

Tarte de Amêndoa 
Caramelizada

CALOR - PRAIA - FERIAS - VERAO 
SOL - PISCINA - AREIA 

Sopa de letras do VivaDouro

O mecânico para a cliente:
- Não consegui afinar os travões, mas não se 
preocupe, aumentei o som da buzina!

Ingredientes:

150g de manteiga com sal à tempera-
tura ambiente
175g de açúcar
175g de farinha de trigo sem fermento
1 colher de chá bem cheia de fermento 
em pó
2 ovos
4 colheres de sopa de leite

Para a Cobertura:

125g de açúcar
125g de manteiga com sal
4 colheres de sopa de leite
150g de miolo de amêndoa palitada
1 tarteira com fundo amovível e 32 cm 
de diâmetro, untada com manteiga, 
forrada com um círculo de papel vege-
tal e novamente untada com manteiga.

Anedota:
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