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Editorial

Caros leitores,
Passaram 42 anos. Este ano espe-

cialmente, o 25 de Abril é comemo-
rado efusivamente, especialmente 
porque, em 2016, conquistaram-se 
quatro feriados, os funcionários pú-
blicos ganharam cinco horas de des-
canso semanal e vamos ter um cartão 
de cidadania!

No dia 2 de abril também devía-
mos ter comemorado efusivamente 
os 40 anos da aprovação da consti-
tuição da República Portuguesa, em 
1976, que foi aprovada por uma larga 
maioria de deputados que foram elei-
tos pelo povo especialmente para esse 
efeito. Esta data talvez até merecesse 
um feriado.

Há 40 anos a realidade política, 
social e o conceito de bem estar das 
pessoas era completamente diferente 
da realidade de hoje. É evidente que, 
especialmente nas duas primeiras 
décadas da democracia existiram 
avanços civilizacionais significativos 
mas também é evidente que, nas 
duas últimas décadas, e por muitas 
vezes, fomos impedidos de melhorar 
o funcionamento do país por causa 
da existência de uma Constituição 
que é, em muitos pontos, retrógrada 
e que exprime opinião política pró-
pria e bem diferente da opinião do 
povo. Mais, não é uma Constituição 
conceptual mas sim uma Constitui-
ção programática, condicionando a 
vontade futura do povo.

Só há duas formas de se vir a criar 
uma nova Constituição: 1 - fazer uma 
nova revolução; 2 - fazer um proto-
colo de entendimento entre a maior 
parte dos partidos para criar uma 
nova Assembleia Constitucional que 
possa criar um documento verdadei-
ramente digno do nosso país.

E só haverá um facto que pode 
levar a que as pessoas ou os partidos 
venham a aceitar ou provocar uma 
destas formas: a completa falência e 
incapacidade do Estado de pagar as 
suas contas.

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

Luís Braga da Cruz

Todos conhecemos como no imaginário popular a “Justiça de Fafe” se associa a 
um sentimento colectivo. Fafe surpreende-nos com um evento de grande projecção - 
“Terra Justa” - no qual  homenageia figuras que se notabilizam pela aplicação exemplar 
da Justiça. Este ano, a pessoa escolhida foi António Guterres que, durante os últimos 
cinco anos, foi o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Na ocasião, 
este exprimiu a sua sensibilidade em relação aos conflitos que afectam a humanidade 
e reclamam Justiça. Porque mexem com a consciência de cada um de nós e são opor-
tunos, decidi trazer algumas dessas ideias para esta crónica.

Os problemas do mundo de hoje são decisivos para uma cidadania universal que 
devemos partilhar com preocupação global. Damos conta que na Europa estão a ser 
hoje postos em causa valores do património moral e fundamento da nossa civilização 
como a tolerância, o primado da razão, o respeito pelo outro. Felizmente, em Portugal, 
ainda nos podemos orgulhar de continuar imunes a sentimentos perversos como o 
da xenofobia.

O mais dramático na questão dos refugiados é não haver ainda uma solução de-
finitiva. Perante a multiplicidade dos problemas que estão na génese do movimento - 
guerras novas, ameaça global de terrorismo, megatendências assustadoras - não temos 
capacidade de propor soluções coerentes e consensuais. Trata-se de populações que 
são afectadas por fenómenos de difícil retorno à normalidade. Somos incapazes de 
contrariar os conflitos e de prevenir os efeitos de episódios para os quais a humani-
dade contribuiu: alterações climáticas, urbanização caótica, precarização do emprego, 
desertificação, cheias, escassez alimentar. Alguns destes fenómenos extremos são cada 
vez mais frequentes, tornando assim mais complexa a reacção organizada. 

Sobre as alterações climáticas, embora com incertezas, há gente a pensar na equa-
ção e a esboçar soluções. Quanto aos conflitos que geram refugiados, não há qualquer 
vislumbre de solução. O mundo revela uma total incapacidade de agir. Nas guerras de 
hoje ninguém ganha. 

Há violações dos direitos humanos e dificulta-se o apoio humanitário que dê 
dignidade aos afectados. As diligências para encontrar uma saída são votadas ao in-
sucesso. Fica uma situação de impotência e de falhanço em que ninguém ganha e que 
constitui uma ameaça para toda a humanidade.

É neste cenário que António Guterres se perfila como candidato ao lugar de Se-
cretário Geral das ONU. Foi um gesto de grande dignidade a decisão de o homena-
gear, como homem justo e corajoso, que poderá conseguir um pouco mais de lucidez 
a nível global e tornar o planeta mais justo e saudável.

Engenheiro Civil
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Passatempo VivaDouro

O vencedor do Passatempo VivaDouro do mês de abril foi Miguel Guedes.
Parabéns pela sua participação!

Participe também você no nosso concurso. O VivaDouro desafia-o a enviar as suas 
melhores fotografias do Douro para a nossa página do Facebook: facebook.com/

jornalvivadouro.



“A afirmação de uma região, a voz de um sub-território, passa obrigatoriamente pela função da comunicação 
social. O VivaDouro é disso um exemplo, ao saber amplificar o sentimento de um território que marca, e da popu-
lação que lhe dá a força e o crer. Neste ano de 1º aniversário, ficam as felicitações do Município de Freixo de Espada 
à Cinta pelo trabalho que o VivaDouro tem mantido e que se deseja que perdure, com toda a região Duriense”.

Maria do Céu Quintas, presidente da CM de Freixo
de Espada à Cinta
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O que pensam os autarcas da CIM Douro 
acerca do VivaDouro?
No mês em que o VivaDouro comemora um ano de atividade fomos perceber qual a opinião dos autarcas da Comunidade 
Intermunicipal do Douro sobre a publicação. 

“Gosto do carácter positivo do jornal VivaDouro”.

Carlos Magalhães, presidente da CM de Alijó

Especial Aniversário VivaDouro

“A criação do jornal “VivaDouro” foi seguramente uma boa notícia para esta região e para as suas gentes. 
Uma imprensa mais forte, independente e crítica, é um instrumento fundamental para dar projeção e relevância 
institucional às iniciativas e estratégias implementadas na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, um território 
cada vez mais aberto ao mundo. Acredito que o Vosso sucesso está ao virar da página!”.

Francisco Lopes, presidente da CM de Lamego 
e da CIM Douro

“Decorrido um ano após o lançamento do VivaDouro, foi com imensa satisfação que vi o surgimento deste 
órgão de comunicação social, que considero uma lufada de ar fresco no panorama da imprensa regional. A 
diversidade e a atratividade dos conteúdos abordados, o envolvimento da região Douro e a defesa dos seus in-
teresses, dando voz aos seus leitores, dão evidência e notoriedade a este periódico. Num período em que a crise 
na imprensa regional é manifesta, esta massa jovem que compõe a equipa do jornal VivaDouro, tem sabido 
gerir da melhor forma este projeto, através da inovação, da criatividade, da heterogeneidade e da persistência. 
Em nome pessoal e em nome da Câmara Municipal de Mesão Frio, faço votos para que o jornal VivaDouro 
tenha muito sucesso e prosperidade, para que prossiga o serviço de informação na região, por bons e longos 
anos e sempre de uma forma independente”.

Alberto Pereira, presidente da CM de Mesão Frio
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Especial Aniversário VivaDouro

“Congratulo o jornal VivaDouro pelo trabalho consolidado, o qual lhe permite ocupar um lugar de destaque 
no panorama regional, pela forma credível como constrói a informação”.

Nuno Gonçalves, presidente da CM de Peso da Régua

“Transmito ao Jornal VivaDouro os meus parabéns por este 1º aniversário e faço votos para que  continue a ser 
fator de coesão social e regional, objetivo que tem acompanhado. É um órgão da imprensa regional com preocupa-
ções de valorizar e ser construtivo relativamente à realidade que o rodeia, cabendo-lhe um papel muito importante 
na mobilização da opinião pública para o envolvimento em causas tão importantes como a coesão territorial e a 
necessidade de que todas as regiões do país se desenvolvam em harmonia e de forma equilibrada e sustentável”.

José Marques, presidente da CM de Sabrosa 
e Vice-Presidente da CIM Douro

“Todos os meios de comunicação, quando bem utilizados, são de máxima importância. Não só nos dão a co-
nhecer o mundo, como levam o “nosso mundo” para os outros conhecerem. O que parabenizamos neste 1º aniver-
sário do VivaDouro, é a atividade e energia constantes, bem como o tentar fazer diferente. Parabéns!”.

Luis Machado, presidente da CM de Santa 
Marta de Penaguião

“O projeto “VivaDouro” veio preencher um espaço claramente vazio, nesta região, nomeadamente ao fazer 
uma cobertura global de toda a região do Douro. Destaca-se pela natureza do trabalho realizado, indo para além 
daquilo que é o mero tratamento isolado da notícia mas, sobretudo, ao procurar integrar os acontecimentos e os 
factos numa lógica de divulgação integrada do território. 

 A região ficou, claramente, a ganhar com o surgimento do “VivaDouro”.

José Maria Costa, presidente da CM de Murça

“O meio de Comunicação Social que é mais abrangente e aquele que coincide com os limites da 
Comunidade Intermunicipal do Douro. A essa unicidade é preciso fazer-se relevância”.

Vitor Sobral, vice - presidente da CM 
de S.João da Pesqueira
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Especial Aniversário VivaDouro

“Os nossos mais sinceros parabéns pelo primeiro aniversário do Jornal VivaDouro. A importância crescente que tem 
vindo assumir e a forma única, transversal e equitativa como enaltece o que de positivo se faz no território da CIM Dou-
ro, transformam este jornal num dos órgãos de comunicação incontornáveis da nossa região. Que o Douro continue, 
gradulamente, a dar os passos e a delinear as estratégias que lhe permitam evoluir e convergir para o local que as suas 
condições únicas lhe exige que ocupe e que o VivaDouro possa auxiliar e ser parte integrante dessa dinâmica. Os votos 
da Câmara Municipal de Tabuaço para que estes votos se repitam e que a implantação e importância, do VivaDouro se 
consolidem ao longo dos anos”.

Carlos Carvalho, presidente da CM de Tabuaço

“Neste primeiro aniversário que o VivaDouro celebra, não posso deixar de felicitar toda a sua equipa pelo im-
portante trabalho jornalístico que desenvolve e pelo serviço de informação que presta aos seus leitores. Este é um 
órgão de comunicação que veio colmatar uma importante lacuna ao nível da cobertura jornalística de toda a CIM 
Douro, tornando-se num importante veículo de comunicação e promoção deste território, ao qual desejo sucesso 
continuado”.

Valdemar Pereira, presidente da CM de Tarouca

“O Jornal VivaDouro tem desempenhado um papel fundamental na divulgação dos concelhos da região de 
Trás os Montes e do Douro. Assim, é com muito gosto que em nome do Município de Torre de Moncorvo felicito 
este jornal, esperando que continue a informar as populações durante muitos anos”.

Victor Moreira, vice-Presidente da CM 
de Torre de Moncorvo

“É impossível dissociar a atividade política autárquica da comunicação com os cidadãos, a quem a intervenção das 
autarquias locais é dirigida. Foi por isso com alegria e expectativa que, há um ano, vimos surgir um novo título na nossa 
região, o jornal “VivaDouro”. A abrangência territorial deste projeto vai ao encontro de uma identidade comum a que 
chamamos Douro, Património da Humanidade e de que Vila Real é a porta de entrada. Penso que este primeiro ano de-
monstrou que se trata de um projeto que privilegia o jornalismo sério e factual e desejo portanto as maiores felicidades e 
crescimento para o futuro deste jornal.”

Rui Santos, presidente da CM de Vila Real
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Breves

Oito painéis com textos e imagens de rostos de mulheres (e fa-
mílias) que resistem e lutam na Palestina estão expostos, até finais 
de maio, no átrio dos Paços do Concelho de Moimenta da Beira. 
A mostra, organizada ainda no âmbito das comemorações do Dia 
Internacional da Mulher, é promovida pelo Núcleo de Viseu do 
Movimento Democrático de Mulheres (MDM) em parceria com 
a Câmara Municipal de Moimenta da Beira. Esta exposição tem 
por base uma visita realizada à Palestina por uma delegação onde 
o MDM esteve integrado e que tem como objetivo dar a conhecer 
a realidade da vida das mulheres na Palestina.

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.

Rostos de mulheres que resistem e 
lutam na Palestina

Regia-Douro Park é inaugurado a 20 de maio

Ciclo de Palestras sobre Recursos Geológicos 
de Trás-os-Montes

Semana do livro em Santa Marta de Penaguião

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

Tabuaço atribuiu Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino 
Superior

O auditório municipal de Mesão Frio recebeu a 
mostra de teatro organizada pela associação socio-
cultural Vale D’Ouro, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal. No dia 16 abril, o grupo de teatro Fórum 
Boticas esteve no concelho, para levar à cena a peça 
«Carai, valha-me Deus», uma comédia do escritor 
botiquense, José Carlos Barros.

Peça de teatro «Carai, valha-me Deus» lotou auditório de 
Mesão Frio

I Edição do Passatempo “Quadras de São João” em 
Armamar

Durante o mês de Abril e Junho realizam-se no Museu do Ferro e da Região de Moncorvo vá-
rias palestras sobre os recursos geológicos da região de Trás-os-Montes. A iniciativa é do Instituto 
Politécnico de Bragança e Agência Nacional Ciência Viva e tem a colaboração do Município de 
Torre de Moncorvo e do Museu do Ferro e da Região de Moncorvo.

Sé de Vila Real inaugurou órgão sinfónico de 2.180 tubos 
e quatro teclados

A Sé de Vila Real inaugurou, no passado dia 20 de abril, um órgão sinfónico de 2.180 tubos e 
quatro teclados. Fabricado em Itália este órgão representa um investimento de 500 mil euros, com-
participados por fundos comunitários.

Após um período de instalação, o Regia-Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia de 
Vila Real - vai ser inaugurado no dia 20 de maio de 2016. Este Parque, promovido pelo Muni-
cípio de Vila Real, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e pela Portus-
park, quer constituir-se um pilar de desenvolvimento económico integrado com forte aposta na 
UTAD e na Região. A infraestrutura já se encontra em funcionamento e está direcionada para as 
áreas agroalimentar, agroindustrial, enologia, viticultura, economia verde, valorização ambien-
tal e tecnologias agroambientais, tem várias valências de suporte dirigidas a empreendedores, 
empresas e investigadores nacionais e internacionais. O programa da inauguração contará com 
a presença de diversos convidados e com uma prova de vinhos de enólogos/produtores forma-
dos na UTAD.

Tendo como objetivo promover a leitura e a escrita, e fomentar as potencialidades criativas 
de toda a comunidade do concelho de Armamar, a Câmara Municipal vai levar a efeito, em co-
laboração com a sua Biblioteca, a I Edição do Passatempo “Quadras de S. João”. Os interessados 
deverão concorrer até dia 31 do próximo mês.

Nos dias 20 a 22 de abril, o município de Santa Marta de Penaguião recebeu, no espaço da 
nova escola, a semana do livro. Durante três noites, as comemorações contaram com momentos 
musicais bem como a apresentação do livro “Concha de Contos” do professor António Martins.

Concurso Municipal de Ideias de Negócio em Peso da 
Régua

No âmbito da importância do empreendedorismo para a região, a autarquia reguense está 
a organizar um concurso municipal de ideias de negócio, que tem como entidade promotora 
a Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua em colaboração da Câmara Municipal e em 
parceria com o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, a Escola Profissional de Desen-
volvimento Rural do Rodo e a ACIR.

Crianças tarouquenses sensibilizadas para a importância 
do consumo de frutas e hortícolas

No âmbito no Regime de Fruta Escolar e procurando promover hábitos de vida saudáveis 
e uma dieta equilibrada entre as crianças, foram promovidas durante o mês, diversas ações de 
sensibilização dirigidas aos alunos do Centro Escolar de Tarouca.

Em cerimónia realizada para o efeito, decorreu no salão nobre dos Paços do Município de 
Tabuaço, a entrega de bolsas de estudo a estudantes do Ensino Superior para o ano letivo 2015/16. 
Foram 30 alunos contemplados, que receberam a verba de acordo com a tabela baseada no rendi-
mento familiar, que na totalidade foi de 34. 450 Euros, sendo fator primordial o aproveitamento 
escolar, que determina a atribuição e ser residente no concelho há pelo menos um ano.
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O Município de Sernancelhe organizou, nos 
dias 16 e 17 de abril, no Expo Salão, a primeira 
edição da Expo Desporto e Saúde. Tirando par-
tido das excecionais condições daquele espaço 
multiusos e do conjunto de infraestruturas de 
desporto e recreio do Concelho, a Terra da Cas-
tanha protagonizou um fim-de-semana pleno de 
atividade desportiva, aulas de demonstração e 
experimentação de diferentes modalidades, jo-
gos tradicionais e convívio, tendo como principal 
objetivo demonstrar o contributo que o desporto 
representa para a saúde das pessoas, sejam para 
mais novos seja para os seniores.

No passado dia 10 de abril, decorreu em Torre 
de Moncorvo a 5ª prova do Campeonato Nacional 
de Carrinhos de Rolamentos 2016. Participaram 
nesta prova 34 pilotos oriundos de todos os pontos 
do país que se aventuraram na magnífica pista de 
asfalto.

A Câmara Municipal de Alijó está a promover o combate ao sedentarismo na população sénior 
e na população em idade pré-escolar, com esse efeito um técnico da área de desporto desloca-se às 
diversas valências existentes no município em apoio à população.

Torre de Moncorvo recebeu 5ª 
Prova do Campeonato Nacional 
de Carrinhos de Rolamentos

Alijó promove estilo de vida saudável

Câmara Municipal de Mesão Frio atribuiu bolsas de 
estudo a 23 alunos

Espetáculo de dança em Carrazeda de Ansiães

Sernancelhe organizou a primeira edição do Expo 
Desporto e Saúde

Centro de Alto Rendimento do Remo e Canoagem do 
Pocinho vence “Óscares do Imobiliário” na categoria 
Equipamentos Coletivos

CPCJ de Alijó realizou campanha 
de prevenção
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  Breves

Em 1982, o Comité Internacional da Dança da UNESCO instituiu o dia 29 de abril, como 
Dia Mundial da Dança. Para assinalar esta data, a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães 
vai promover um espetáculo de dança, pelas 21h30, no auditório do CITICA. Neste espetácu-
lo irão participar bailarinos profissionais da Academia Pedro Sousa. No palco estarão repre-
sentadas diversas modalidades, das quais destacamos o Hip Hop, as Danças de Salão, a Dança 
do Ventre, o Teatro Musical e a Dança Contemporânea.

A autarquia de Mesão Frio atribuiu 23 bolsas de estu-
do a alunos economicamente carenciados, com aprovei-
tamento escolar, residentes no concelho e matriculados 
num estabelecimento de ensino superior ou técnico-
-profissional. Os jovens receberam bolsas no valor de 250 
e 500euros, dependendo da situação económica de cada 
um.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) de Alijó desenvolveu, no dia 21 de abril, a 
Campanha do Laço Azul. Com o apoio da Escola 
Segura da GNR, oito alunos do Agrupamento de 
Escolas da vila, fardados a rigor, promoveram uma 
campanha no mês da prevenção de maus-tratos na 
infância.

Murça alerta para prevenção dos maus-tratos infantis

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Murça, no âmbito do mês da prevenção 
dos maus tratos na infância, estreitou relações com diversas entidades/instituições locais, proceden-
do à divulgação da campanha através de várias iniciativas de consciencialização desta problemática.

O Centro de Alto Rendimento do Remo e Canoagem do Pocinho, Vila Nova de Foz Côa, venceu 
o Prémio Nacional do Imobiliário 2016, na categoria Equipamentos Coletivos. Os nomeados para a 
categoria equipamentos coletivos eram a Residência de Estudantes Doorm, o Museu Nacional dos 
Coches, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões e o Centro de Alto Rendimento de Remo e 
Canoagem do Pocinho.
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A Rua da Fonte Seca em Freixo de Espada à cinta ganhou 
nova vida com a implementação de quatro painéis com poe-
mas de Abílio Guerra Junqueiro, o maior poeta freixenista. A 
colocação destes painéis na Zona Histórica de Freixo de Es-
pada à Cinta é uma aposta do atual executivo municipal que 
pretende desta forma embelezar e tornar aquela Zona mais 
apelativa através de vultos da cultura local.

Painéis com poemas de Guerra 
Junqueiro embelezam Zona 
Histórica

Município de Torre de Moncorvo assinalou 731 anos do 
Foral concedido por de D. Dinis ao concelho

No passado dia 12 de abril, assinalaram-se 731 anos do Foral que D. Dinis atribuiu a Torre de-
Moncorvo, em 1285. A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo não quis deixar passar a data em 
branco e assinalou-a com a implantação dos brasões das freguesias na Rua do Concelho.

A autarquia recebeu no início do mês, uma peça de teatro que versa sobre o tema do 
Alzheimer. “Um minuto para dizer que te amo” do Centro de Teatro da Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto foi apresentada em duas sessões.

Santa Marta recebeu peça de teatro sobre a doença de 
Alzheimer

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: SF

A Câmara Municipal de Murça vai integrar um consórcio de 39 entidades, cujo objetivo passa por 
aproveitar os recursos disponibilizados ao abrigo das Estratégias de Eficiência Coletiva (EEC PROVE-
RE), no âmbito do programa operacional NORTE 2020.

Murça vai integrar o consórcio PROVERE “Douro 2020”

FOTO: DR

FOTO: DR
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O objetivo do protocolo pas-
sa por reforçar as ações de pro-
moção, dinamização e animação 
do centro histórico e comercial, e 
simultaneamente auxiliar os co-
merciantes na aplicação de me-
didas de apoio à competitividade 
comercial, nomeadamente através 
do recurso a fundos comunitários. 

“O dia de hoje e a assinatu-
ra deste protocolo assinalam mais 
um passo dado no sentido de pro-
mover uma zona histórica e um 
comércio tradicional vivos e vi-
brantes em Vila Real”, afirmou Rui 
Santos, presidente da Câmara Mu-
nicipal, na assinatura do protocolo.

Assim, através deste acordo de 

parceria “o município irá reforçar o 
apoio dado à Associação Comercial 
e Industrial de Vila Real, para que 
esta possa ser mais eficaz na ajuda 
aos seus associados e comerciantes”.

“O nosso papel no fundo é 
apoiar a Câmara Municipal na-
quilo que são as diretivas de gestão 
do Centro Histórico e dar maio-
res condições de competitividade. 
Aquilo que se pretende é que a As-
sociação e a Câmara Municipal, em 
conjunto, consigam criar melhores 
condições para que o Centro His-
tórico possa ser melhor no futuro”, 
afirmou ao VivaDouro Urbano 
Miranda, presidente da ACIVR. 

Entre os compromissos as-

sumidos pela ACIVR, encontra-
-se o apoio às entidades com-
petentes na gestão do tráfego 
automóvel na zona do centro his-
tórico e comercial e também apoiar 
os comerciantes na gestão de car-
gas e descargas de mercadorias. 

“Consideramos que não faz sen-
tido, e representa até um perigo para 
a segurança pública, que o abuso do 
estacionamento nas zonas pedonais 
se mantenha”, referiu Rui Santos.

Reforçar o trabalho, em conjunto 
com o município, na definição de po-
líticas de desenvolvimento estratégi-
co com vista a transformar o centro 
histórico numa zona mais atrativa 
para atrair novos agentes comerciais, 

é outra das missões da Associação. 
Referindo que o apoio do mu-

nicípio nesta causa “é fundamen-
tal”, Urbano Miranda, acredita que 
em conjunto possam “melhorar 
as condições de vida quer dos co-
merciantes quer de todos aqueles 
que querem fazer do centro his-
tórico um espaço privilegiado de 
compras”, declarou ao VivaDouro.

No entanto, o presidente da 
ACIVR considera que a missão “não 
é fácil” uma vez que “houve um 
grande desinvestimento no centro 
da cidade” nos últimos anos. “De-
pois claro o comércio local ressente-
-se em termos de incapacidade de 
manter os negócios, fecharam e 

depois quando a espiral se instala 
é muito difícil conseguir levantá-
-la. A tarefa não é fácil mas temos 
que reverter esta situação”, concluiu.

Na opinião de Rui Santos, 
“ambos os signatários estão muito 
empenhados nesta missão. Uma 
missão que é difícil, que exige o 
envolvimento de todos e nomea-
damente dos próprios comer-
ciantes, mas que desejamos tenha 
sucesso. Não podemos obrigar os 
clientes a entrar nas lojas, não os 
podemos obrigar a comprar, mas 
faremos o nosso melhor para que 
a zona em que estão localizadas as 
lojas seja cada vez mais procura-
da e atrativa”, afirmou o autarca.■

Município de Vila Real une-se à Associação Comercial para 
revitalizar comércio tradicional
A Câmara Municipal de Vila Real e a Associação Comercial e Industrial (ACIVR) assinaram, no dia 7 de abril, um protocolo de coo-
peração que visa promover a recuperação e revitalização da zona histórica e do comércio tradicional.

“Pela primeira vez a AFVR 
irá realizar um evento que que-
remos que seja de referência e 
que no futuro os municípios se 
queiram aliar à AFVR na organi-
zação anual destas festas de fute-
bol”, revelou António José Mar-
ques, presidente da Associação. 

Esta nova organização, que 

veio substituir o antigo Cam-
peonato Distrital de Benja-
mins, visa “dar ênfase ao con-
vívio desportivo entre todos os 
agentes desportivos, promo-
vendo o fair-play e o respeito 
por todos”, referiu o dirigente. 

“Parece-nos fundamen-
tal criar momentos lúdico-

-desportivos que possam ficar 
como marcas indeléveis na vida 
dos nossos atletas”, acrescen-
tou António José Marques. 

“Em relação ao campeonato 
estas atividades não vêm substi-
tuir a realização de jogos regular-
mente ao fim-de-semana, contu-
do decidimos retirar destas idades 
o estatuto do campeão, ficando 
apenas as performances obtidas 
nessas competições para que os 
clubes, as equipas e os atletas se-
jam hierarquizados nestas festas 
finais”, explicou ao VivaDouro. 

Em cada época desportiva as 
atividades futebolísticas de Ben-
jamins dividem-se assim em duas 
partes, sendo que a primeira diz 

respeito à realização de jogos 
informais, realizando um jogo a 
cada fim-de-semana. Terminada 
a 1.ª fase a AFVR vai então pro-
mover duas festas futebolísticas 
de Benjamins no mês de maio. 

Em cada festa, irão partici-
par todas as equipas do escalão 
de Benjamins (Sub-10 e Sub-
11) que participaram na 1.ª fase 
das atividades, num total de 
28 equipas e, aproximadamen-
te, 350 crianças. No total, entre 
atletas, técnicos dos clubes e os 
respetivos familiares e amigos, 
a associação prevê juntar cer-
ca de 1000 pessoas na atividade.

A ideia passa por montar 
quatro campos de Futebol de 7 de 

modo a decorreram quatro jogos 
em simultâneo, ao mesmo tem-
po, a associação pretende ter uma 
zona lúdica para as crianças que 
não se encontram a jogar, com 
atividades radicais e insufláveis, 
serviços que ficam a cargo da 
empresa Wind Spiders Services. 

“Queremos com esta inicia-
tiva envolver todos os clubes/
atletas inscritos nestes escalões, 
bem como todas as comunidades, 
pais e encarregados de educação. 
A vertente de formação começa 
especialmente nestas idades, o 
futebol de base necessita de de-
senvolver a componente pedagó-
gica associada à competitividade”, 
concluiu António José Marques.■

Associação de Futebol de Vila Real organiza pela primeira vez 
“festas de futebol” no escalão de Benjamins
A Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) vai organizar, pela primeira vez, atividades futebolísticas para o escalão de Benjamins, 
com o objetivo de promover e desenvolver a prática de futebol em idades mais baixas. A primeira “festa de futebol” vai decorrer a 15 de 
maio em Chaves, a segunda atividade vai ter lugar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, no dia 28 de maio.

Texto: Salomé Ferreira

Texto: Salomé Ferreira

FOTO: DR
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Foi na Biblioteca Central da 
universidade transmontana, no pas-
sado mês de março, que foram assi-
nados 30 protocolos de cooperação 
com autarquias da Região Norte de 
Portugal, no âmbito das comemo-
rações dos 30 anos da instituição. 

São diversas as áreas de inter-
venção que os protocolos abran-
gem, nomeadamente a agricultu-
ra, produção animal e floresta e 
o agroalimentar; desenvolvimen-
to regional, baseado no turismo, 
inovação tecnológica e social. 

António Fontainhas Fernandes, 
reitor da UTAD, valoriza o traba-
lho que tem sido realizado entre a 
instituição e os municípios, “é uma 
cerimónia simples, simbólica que 
mostra que existem já projetos de 
desenvolvimento, de inovação, de 
empreendedorismo que podem ter 
um impacto económico na região 
e que terão certamente um impac-
to no desenvolvimento do país”, 
afirmou na abertura da cerimónia. 

“O conhecimento que se 
produz nas instituições deve ter 
impacto no território”, acres-
centou o reitor da UTAD.

José Mendes, Secretário de 
Estado Adjunto e do Ambiente, 
que presidiu à cerimónia, acredi-
ta que é de “importância extre-
ma” a assinatura destes protoco-
los entre a UTAD e as autarquias.

“Longe vão os tempos em 
que as universidades se fechavam 
nas suas torres de marfim e longe 
vão os tempos em que os muni-
cípios também faziam o seu ca-
minho restrito às suas competên-
cias, hoje essas competências são 
cruzadas”, revelou ao VivaDouro.

“É um prazer até para mim 
pessoalmente ver que o conheci-
mento gerado pelas universidades 
é colocado ao serviço do desen-
volvimento regional e portanto 
eu acho que isto são boas notí-
cias para a região e para Portugal”, 
concluiu o membro do Governo. 

Luís Machado, presidente da 
Câmara Municipal de Santa Marta 
d Penaguião, acredita que, “este pro-
tocolo é mais um passo em frente, é 
um passo gigante nos termos do en-
volvimento da UTAD com os terri-
tórios e com as pessoas, de facto está 
aqui casado aquilo que é importan-

te, o conhecimento da universidade 
e os municípios na proteção das 
pessoas, bens e do território, estou 
convencido que esta junção de co-
nhecimento vai ter muitos bons 
frutos e a região vai usufruir dessa 
vantagem”, afirmou ao VivaDouro. 

Carlos Carvalho, presidente do 
município de Tabuaço, revela que a 
autarquia tem neste momento dois 
projetos em consonância com a 
UTAD, “a criação de um Balcão de 
Empreendedorismo em Tabuaço, 
que terá como objetivo a constitui-
ção de uma estrutura operacional 
de apoio às iniciativas económicas 
do município e a elaboração de 
uma Zonagem Agro-Ecológica 
que permita a criação de uma carta 
com o uso potencial de solo para o 
concelho no sentido de identificar 
os melhores locais do município 
para os diferentes aproveitamen-
tos agrícolas”, explicou o autarca. 

O presidente do município de 
Torre de Moncorvo, Nuno Gon-
çalves, ressalva o “papel fulcral” 
que a UTAD tem desempenha-
do no projeto que se encontra em 
curso com os municípios abran-

gidos pela albufeira do Baixo Sa-
bor, afirmando que, “Torre de 
Moncorvo assim como todos os 
municípios tem a ganhar muito 
com esta experiência em termos 
científicos e de poder ter um par-
ceiro no que é necessário”, revelou.

Por sua vez, Maria do Céu 
Quintas, edil de Freixo de Espada à 
Cinta, acredita que, “se o conheci-
mento está nas universidades temos 
de estar aliados, é um contributo 
para a nossa região”, afirmou, fri-
sando também a colaboração entre 
a UTAD e o município na recupera-
ção do Freixo Duarte d´Armas, ex-
-líbris da vila há cerca de 500 anos. 

José Melo, vice-presidente da 
Câmara Municipal de Tarouca, su-
blinha que estes protocolos são “im-
portantes até porque começamos a 
ter uma forma de ver os territórios e 
de apresentar candidaturas de uma 
forma muito mais científica e mui-
to menos empírica e acho que vai 
ser uma mais-valia para todos os 
territórios”, declarou ao VivaDouro. 

Alijó partilha da mesma opi-
nião, uma vez que, de acordo com 
o autarca Carlos Magalhães, as 
candidaturas ao novo quadro co-
munitário “serão deveras difíceis 
se não nos apoiarmos num cen-
tro técnico de investigação e de 
saber como é a UTAD”. O edil 
afirma ainda que o município sen-
te que “estabelecer uma parceria 
com a UTAD é um privilégio”.

José Marques, presidente da Câ-
mara Municipal de Sabrosa, acre-
dita que, “o desenvolvimento da 
região é um papel de todos e a uni-
versidade assume-se como um pilar 
e o motor do desenvolvimento da 
região, criando condições de atra-
tividade ao território, valorização 
dos recursos e apoiando as inicia-
tivas quer públicas quer privadas”. 

José Eduardo Ferreira, autarca 
de Moimenta da Beira, sublinha que 
“estas ligações são o nosso futuro, 
hoje o desenvolvimento faz-se sem-
pre uns com os outros, é muito im-
portante que o conhecimento che-
gue aos territórios, é preciso que se 
difunda e estes protocolos servem 
exatamente para isso, para difundir 
conhecimento e para crescermos 
em conjunto”, disse ao VivaDouro.

José Maria Costa, edil de Mur-
ça, considera que a “UTAD é o 
motor da região, do ponto de vista 
científico é o melhor parceiro que 
podemos ter”, afirmou.  Gustavo 
Duarte, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Foz Côa, 
acredita que “no interior do país a 
UTAD tem um papel fundamen-
tal, diria mesmo imprescindível, é 
até um modelo exemplar de pro-
moção do interior, está a desempe-
nhar um papel muito importante 
no desenvolvimento da região”.

No município de Vila Real, ci-
dade onde se encontra localizada a 
instituição de ensino superior, a co-
laboração entre as duas partes tem 
vindo a ser potenciada, como revela 
Adriano Sousa, vereador da Câmara 
Municipal, “ eu costumo dizer que 
a UTAD e a cidade de Vila Real se 
começam a confundir porque uma 
não consegue viver sem a outra. A 
cidade não consegue viver sem a 
UTAD porque alavanca a econo-
mia local e a UTAD também não 
consegue viver sem a cidade porque 
quanto mais dinâmica for a cidade 
mais dinâmica vai ser a UTAD e 
vice-versa”, afirmou ao VivaDouro. 

Com este ato público, reali-
zado no âmbito das comemora-
ções dos 30 anos da instituição, a 
UTAD pretendeu aprofundar o 
compromisso da universidade com 
o desenvolvimento do território.■

UTAD comemora 30 anos de existência e celebra protocolos com 
30 municípios
30 anos de Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 30 protocolos com municípios da Região  Norte do país, assinados 
numa cerimónia que pretendeu dar a conhecer a importância do trabalho que tem sido desenvolvido entre a UTAD e as autarquias em 
múltiplos projetos de desenvolvimento.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Rui Santos, presidente do mu-
nicípio, sublinhou que este investi-
mento só é possível devido à “con-
tenção em termos orçamentais” da 
parte da autarquia, uma vez que 
não é financiado sendo suportado 
apenas pelo orçamento municipal.

“Trata-se do maior investi-
mento feito, num só ano, em pa-
vimentações em Vila Real”, frisou 
o autarca vila-realense, revelando 
que algumas das vias, “não são in-
tervencionadas há mais de 25 anos, 
como é o caso do Bairro da Traslar”.

Os concursos para adjudi-

cação destas obras estão a de-
correr, sendo que após visto do 
Tribunal de Contas o município 
espera poder avançar para o ter-
reno nos meses de junho e julho. 

Assim, a intervenção em meio 
rural irá abranger 18 freguesias 
rurais, num investimento total 
de um milhão e 500 mil euros, 
distribuídos por pavimentações 
em betuminoso, granito e mi-
cro aglomerado e betuminoso. 

Por sua vez, o investimento na 
cidade totaliza os 409 mil euros e vai 
beneficiar 26 vias e arruamentos.■

Município de Vila Real investe um milhão e 866 mil euros no 
programa de pavimentações deste ano
A Câmara Municipal de Vila Real vai investir um milhão e 866 mil euros no programa de pavimentações do ano 2016, sem compartici-
pação por fundos comunitários. Ao todo serão intervencionadas 73 vias na zona urbana e rural do concelho. Após visto do Tribunal de 
Contas o município espera avançar com as obras nos meses de junho e julho.

PUB

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Adriano Sousa, vereador do município e Rui Santos, presidente da autarquia
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A Capela de Arroios, imóvel do 
século XVIII, do estilo Barroco e 
classificado como Monumento de In-
teresse Público em 30 de Novembro 
de 1993, vai ser o palco de diversos 
momentos culturais, a realizar no 
terceiro sábado de cada mês, duran-
te os meses de abril, maio e junho. 

Celeste Pereira, promotora da 
Greengrape|Alltodouro, acredi-
ta que este projeto vai “contribuir 
também para a dinâmica social e 
económica da própria aldeia”, re-
velou na apresentação do evento.

 “Esta é uma Capela do século 

XVIII que marca profundamente 
esta praça, na minha opinião uma 
das praças mais bonitas do Douro, 
e de facto ainda é uma pérola ur-
banística por descobrir e achamos 
que isso para nós é um potencial 
muito grande”, acrescentou a empre-
sária, também habitante da aldeia.

A par dos momentos cultu-
rais, está prevista a realização de 
pequenos mercados com produtos 
locais, com provas de degustação 
e venda, nomeadamente de pro-
dutos hortícolas e frutícolas, har-
monizando sabores locais com os 

vinhos do Douro, DOC e Porto. 
O projeto vai ainda contar com 

várias atividades complementares, 
nomeadamente workshops, piqueni-
ques familiares ou a Festa da Família. 

“Sempre foi esta a nossa ambi-
ção, primeiro recuperá-la, porque 
quando chegou às mãos da fregue-
sia de facto não estava nas melhores 
condições, depois da recuperação 
era valorizar este espaço, quer o 
edifício e aproveitá-lo a nível cul-
tural, mas também o exterior, este 
magnífico largo que temos”, comen-
ta Ana Maria Silveira, presidente 
da Junta de Freguesia de Arroios. 

Para a autarca, a dinamização 
da Capela de Arroios, “passa pela 
colaboração e participação da po-
pulação local e das entidades par-
ceiras, como é o caso da LACA 
(Liga dos Amigos da Capela de 
Arroios)”, associação que visa preci-
samente a valorização e o aprovei-
tamento cultural do monumento.

Para a Greengrape, o Proje-
to Capella espelha, antes de tudo, a 
vontade de todos os envolvidos em 
contribuírem para um projeto de de-
senvolvimento local baseado na cultura.

“Em conjunto achamos que 
tinha todo o interesse promover-
mos também este projeto porque 
no fundo estamos aqui a trabalhar 
um projeto de desenvolvimento 
local e a nossa pegada enquanto ci-
dadãos”, afirmou Celeste Pereira. 

Eugénia Almeida, vereadora 
da Câmara Municipal de Vila Real, 
revela que é um, “objetivo do muni-
cípio fazer novas parcerias com no-
vos talentos, com novas pessoas de 
forma a descentralizarmos a nossa 
atividade cultural e podermos tam-

bém captar novos públicos”, afirmou.
Neste momento o apoio do mu-

nicípio no projeto passa, “pela pro-
dução, divulgação e por mostrar à 
sociedade que há várias maneiras 
de dinamizarmos a atividade cul-
tural”, explica Eugénia Almeida.

Rui Araújo, diretor do Teatro 
Municipal de Vila Real, acredita 
que este projeto é uma forma de 
“descentralizar geograficamente 
dentro do próprio concelho mas 
também são formas de descentra-
lizar a produção cultural”, revelou 
na apresentação do projeto Capella.

“Estamos bastante contentes com 
o projeto e dentro daquilo que for 
possível quer em recursos técnicos, 
quer em recursos humanos e even-
tualmente financeiros, vamos tentar 
apoiar este tipo de iniciativas”, afirmou. 

Cultura para todos no 
Ciclo Capella

A Capella de Arroios recebe 
em todos os terceiros sábados de 
cada mês, às 18 horas diversos mo-
mentos culturais, entre as ações 

previstas está a realização de espe-
táculos de teatro, música e dança. 

A primeira atividade cultural 
teve lugar no passado dia 16 de abril 
com a apresentação da peça de teatro 
“Oh Willie! que dia tão feliz”, de Sa-
muel Beckett, numa interpretação do 
grupo “Cronópios e Famas”. Segue-
-se, dia 21 de maio, também pelas 
18 horas, o concerto “Não se avista 
o mar daqui”, de Rafael Fernandes, 
que (re)aparece com um espetáculo 
diferente, com predomínio de músi-
cas menos conhecidas, aquelas que 
nunca viram público. Experiência 
inédita e não apenas porque cruza 
o indie-folk com o público eclético.

Em junho, dia 18, sobe ao espa-
ço da capela o espetáculo de música, 
poesia e dança “Só tenho uma vida e 
nela quero ter tempo para me cons-
truir e para me destruir”. A obra surge 
duma poética de Pablo Fidalgo Lareo. 

Para setembro, está programa-
da uma residência artística com um 
elemento do grupo Circolando que 
terminará com a realização de um 
espetáculo com a população local na 
Festa da Família (17 de setembro).■

Projeto Capella leva cultura à freguesia de Arroios todos os meses
Projeto Capella ambiciona levar à Capela de Arroios, situada nos arredores de Vila Real, atividades culturais todos os terceiros sábados 
de cada mês. Um projeto de desenvolvimento local com base na cultura, organizado pela empresa Greengrape|Alltodouro e a Junta de 
freguesia de Arroios, com a colaboração do grupo Cronópios e Famas e ainda com o apoio do Teatro Municipal de Vila Real.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira



- Garantia de mobilidade em 
condições atmosféricas adversas

- Atenuar as desigualdades
inter-regionais 

- Diminuição do tempo de viagem 
em 19%

- Redução de 26% da taxa de 
sinistralidade grave
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Entre avanços e recuos, contam-se já sete anos desde o início da construção daquele que é o maior túnel da Peninsula Ibérica, com 
cerca de seis quilómetros. A construção do Túnel do Marão vai permitir uma melhoria na ligação entre os concelhos de Amarante 
e Vila Real, unindo também a A4 (Amarante-Porto) à Autoestrada Transmontana, que liga Vila Real a Bragança.

Túnel só abre portas depois de passar 
em todos os testes de segurança

Preço de portagens

Distância do Túnel: 
seis quilómetros
Extensão da Autoestrada: 
26 quilómetros 

Custo do Túnel: 
88 milhões de euros

Custo total da Autoestrada:
270 milhões de euros

1200 trabalhadores envolvidos 
nas três empreitadas da 
construção da Autoestrada

Velocidade máxima permitida 
dentro do Túnel do Marão



13VIVADOURO  ABRIL 2016

Especial Túnel do Marão

Entre avanços e recuos, passaram 
cerca de sete anos desde que começou 
a construção deste empreendimento. 
No período de construção, o Túnel do 
Marão deu oportunidade de empre-
go e mais clientes aos habitantes da 
freguesia de Campeã, em Vila Real. 

Com o final das obras o sentimento é 
geral, se por um lado há a preocupação 
da diminuição de movimento na vila, 
por outro há ainda a esperança da cons-
trução do Túnel trazer mais turistas até 
ao Reino Maravilhoso de Miguel Torga.

É quarta-feira, um dia comum na 
freguesia, em que os habitantes já se 
habituaram ao movimento gerado pelos 

trabalhadores do túnel, “neste período 
houve uma acréscimo de clientes e a 
vila teve muito mais movimento”, expli-
ca Bruno Esteves, funcionário de uma 
das bombas de gasolina da freguesia. 

O relógio marca as 12h30 e o ro-
dopio de carrinhas de trabalhado-
res não engana, bem como o elevado 
fluxo de clientes nos restaurantes da 
freguesia à hora de almoço, “o núme-
ro de clientes aumentou em mais de 
metade em relação a anteriormente”, 
revela ao VivaDouro Hélder Pereira, 
funcionário de um restaurante local. 

“Quando forem embora vamos sen-
tir muita diferença”, acrescentou, já a 

pensar nas consequências do final da 
obra para Campeã.Jorge Maia, proprie-
tário de uma bomba de gasolina local 
pertencente à Associação de Agricul-
tores de Vila Real, partilha da mesma 
opinião, considerando que a cons-
trução do túnel “deu mais vida à fre-
guesia, tanto na restauração como na 
parte comercial sentimos um aumento 
de clientes”, confessou ao VivaDouro. 

“Esperamos que o Túnel traga 
coisas boas para a região, que tra-
ga muita gente para visitar o nosso 
vale que é maravilhoso”, acrescentou.

Para além de contribuir signifi-
cativamente para a economia local, 

a construção deste empreendimento 
deu ainda oportunidade de empre-
go a muitos habitantes da vila.Rafael 
Clemente é um desses casos, desem-
pregado antes de aceitar o trabalho 
como Auxiliar de Topógrafo no Tú-
nel, considerou esta oportunidade 
como uma “boa experiência, aprendi 
muita coisa”, revelou ao VivaDouro.

Após ter trabalhado um ano e 
dois meses nesta função, o jovem 
vê agora o estrangeiro como uma 
oportunidade, “agora estou a pen-
sar ir trabalhar para fora, cá não 
está fácil”, afirmou ao VivaDouro. 

A falta de emprego na vila é um dos 
assuntos que inquieta Manuel Fonseca, 
habitante de Campeã, “não há trabalho, 
o que falta aqui é uma grande empresa”, 
revelou, admitindo que o Túnel trouxe 
“mais movimento porque veio muita 
gente de fora, muitos trabalhadores”. 

Em declarações à agência Lusa, 
Lino carvalho, presidente da Junta de 
Freguesia de Campeã, revelou que nes-
te momento o futuro dos habitantes é 
“um problema que se coloca. Já vi mui-
tos jovens que não estão a trabalhar e 
portanto o seu futuro é agora o desem-
prego e depois se não forem encontra-
das alternativas se calhar a emigração”. 

Lino de Carvalho referiu ainda 
que se está neste momento a estu-
dar uma estratégia para que a res-
tauração local se “readapte” e se 
direcione mais para o turismo.■

Os trabalhos de construção civil estão finalizados e as atenções centram-se agora no túnel que vai acabar com a mítica expressão: “para 
lá do Marão mandam os que lá estão”. Ainda sem data de inauguração, aquele que irá ser o maior túnel da Península Ibérica, não abre 
portas ao público sem passar em todos os testes de segurança.

Freguesia de Campeã procura novas formas de sobreviver após 
conclusão do Túnel do Marão

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
                      Ana Portela

> Bruno Esteves, funcionário de um 
posto de combustível

> Hélder Pereira, empregado de um 
restaurante local

> Jorge Maia, proprietário de uma 
bomba de gasolina

> Manuel Fonseca, habitante de Campeã
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Três jogos, três vitórias da se-
leção nacional portuguesa de an-
debol no Torneio Internacional 
Terras do Demo. A equipa das 
quinas começou da melhor for-
ma o torneio, ao vencer a seleção 
da Holanda (36-24), no primeiro 
dia do torneio, tal como suce-
dera no jogo de treino no dia 7 
de abril, em que os seleciona-
dos de Rolando Freitas bateram 

a seleção holandesa por 31-25.
Foi numa tarde chuvosa que se 

realizou o último jogo do Torneio 
Internacional Terras do Demo 
em Moimenta da Beira. Com as 
bancadas repletas de fãs da mo-
dalidade, o relógio marcava as 17 
horas quando a seleção nacional 
de andebol entrou no pavilhão.

Após uma primeira parte 
dominada por Portugal onde a 
formação da Eslováquia ainda 
conseguiu manter o resultado 
mais próximo da equipa das qui-
nas (17-11), a seleção nacional 
disparou no resultado na segun-
da parte, atingindo uma vanta-
gem de 10 golos no final (33-23). 

Num jogo onde a maior parte 
dos jogadores marcou, Gilberto 
Duarte, atleta portista, foi o me-
lhor marcador de Portugal (sete 
golos) no jogo frente à Eslová-
quia. Seguido de Pedro Solha, 
António Areia e Tiago Rocha. 
Do lado do adversário foi Mar-
tin Stránovský o atleta que mais 
agitou o marcador (5 golos). 

O torneio serviu de prepa-
ração de Portugal para o jogo 

de “play-off ” de apuramento 
para o Campeonato do Mundo 
de França/2017, competição em 
que a equipa das quinas vai ter 
pela frente a seleção da Islândia. 

O primeiro jogo vai decorrer 
em Reykjavik no dia 12 de junho 
para depois receber os islandeses, 
no Dragão Caixa, em jogo agenda-
do para o dia 16 de junho. Se Por-
tugal amealhar mais pontos que 
os islandeses nestes dois jogos, 
apura-se para o Mundial, situação 

que já não acontece desde 2003.
Rolando Freitas faz um “ba-

lanço muito positivo” da parti-
cipação da seleção nacional no 
Torneio Internacional de Andebol 
Terras do Demo, considerando 
que Portugal se encontra prepara-
do para o jogo de “play-off ” com 
a Islândia, “mas faltam dois meses 
e é preciso que até lá tudo cor-
ra bem, nós queremos é que não 
haja percalços, que toda a gente 
possa jogar nas melhores con-
dições”, afirmou ao VivaDouro.

“Eu acho que foi muito im-
portante termos a oportunidade 
de jogar estes três jogos interna-
cionais, ganhar mais experiên-
cia, fazer testes, consolidar o 
grupo, consolidar o nosso jogo, 
estamos muito contentes com 
o trabalho que foi feito e com as 
condições que tivemos, vamos 
muito felizes para casa”, acres-
centou o selecionador nacional. 

Também Eduardo Ferreira, 
presidente da autarquia, se mos-
tra bastante satisfeito com a rea-
lização deste torneio, “isto sig-
nifica trazer centenas de pessoas 
a Moimenta da Beira não só de 
Portugal mas também do estran-
geiro, portanto nós aliamos ao 

desporto a promoção do nosso 
território e das nossas melhores 
marcas, é uma maneira de le-
var ao resto da país e da Europa 
o que se passa em Moimenta da 
Beira”, declarou ao VivaDouro.

“A seleção portuguesa vai dis-
putar o play-off com a Islândia e 
provavelmente vai estar no Cam-
peonato do Mundo de Andebol 
em França e Moimenta da Beira 
está lá também um bocadinho 
porque ajudámos de alguma ma-
neira a participar neste processo. 
O país é todo este, não há os de 
mais perto e os de mais longe há 
os portugueses e nós ajudamos 
Portugal também a afirmar-se no 
desporto”, acrescentou o autarca.

Na opinião de Eduardo Fer-
reira, “durante estes dias Moi-
menta da Beira foi o lugar onde 
se desenrolou o melhor andebol 
em termos nacionais”, concluiu. 

A iniciativa foi organizada 
entre a Câmara Municipal de 
Moimenta da Beira, a Federação 
de Andebol de Portugal, a Esco-
la Prática de Andebol, que tem 
formado atletas para a alta com-
petição, designadamente para 
as seleções nacionais, e a Asso-
ciação de Andebol de Viseu.■

Vitória lusa no Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo 
em Moimenta da Beira
A seleção nacional de Portugal conquistou o Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo ao vencer a formação da Eslováquia por 
33-23. O torneio decorreu no pavilhão municipal de Moimenta da Beira entre os dias 8 e 10 de abril.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Torre de Moncorvo

Durante os dias 8, 9 e 10 de abril 
a vila de Torre de Moncorvo respirou 
a época medieval, tendo como figura 
central o rei D. Dinis, filho de Afon-
so III e de D. Beatriz de Castela, toda 
a Feira se desenrolou em volta do 
tema: “D. Dinis, Poeta e Trovador”.

Entre as várias atividades realiza-
das ao longo dos três dias, destaque 
para o cortejo da chegada do Rei, 
que contou com a participação dos 
Alunos do Agrupamento de Escolas 
de Torre de Moncorvo e de alunos 
e professores das escolas de Freixo 
de Espada à Cinta, Alfandega da 
Fé, Vila Flor, Mirandela, Carrazeda 
de Ansiães e Vila Nova de Foz Côa.

O Assalto ao Castelo, Julga-
mentos no Pelourinho, Casa-

mento Medieval, Jogos Medie-
vais e Música medieval, foram 
outras das atividades que anima-
ram os diversos espaços da feira.

Entre mendigos, ciganas, ma-
gos, bobos da corte, malabaristas e 
cuspidores do fogo, várias eram as 
personagens que passeavam pelo 
centro histórico da vila, palco da 
Feira Medieval, e que transpor-
tavam os visitantes numa viagem 
no tempo. Foram mais de mil os 
figurantes envolvidos no evento, 
incluindo também a população. 

“A feira contou com a presen-
ça de vários grupos de animação 
e de várias entidades locais envol-
vidas como o Agrupamento de 
Escolas, Escuteiros, GNR, entre 

outras”, informou Victor Morei-
ra, vice-presidente do município. 

Nuno Gonçalves presiden-
te da Câmara Municipal, subli-
nha que “esta feira não contra-
ta grupos externos para vir a 
Torre de Moncorvo, é a população 
que se envolve daí o nosso slogan: 
vem fazer parte da história”, afirmou 

João Brás, professor no Agru-
pamento de Escolas do concelho e 
também o figurante a interpretar 
a personagem do Rei na feira, des-
taca a “envolvência da própria po-
pulação e mesmo dos alunos, nós 
não vamos à feira, fazemos parte 
da feira e quando alguém tem o 
privilégio de ter os munícipes a fa-
zer a própria feira eu penso que 
só pode ser um enorme agrado e 
uma enorme satisfação”, afirmou. 

A autarquia faz um balanço po-
sitivo desta edição da Feira Medieval, 
“embora o estado do tempo não tenha 
ajudado muito no domingo, mas os 
dois primeiros dias correram bastan-
te bem”, confessou Victor Moreira. 

Depois de no ano passado terem 
passado pelo evento cerca de 25 mil 
visitantes, nesta edição a autarquia 
revela que, “a Feira Medieval de Tor-
re de Moncorvo contou com mais de 
mil figurantes e milhares de visitan-
tes”, acrescentou o vice-presidente. 

Mercado Medieval contou 
com mais de 70 expositores

Como era habitual na épo-
ca não podia faltar um mercado 
medieval constituído por mais 
de 70 expositores incluindo arte-
sãos, mercadores e taberneiros. 

Dina Morais, proprietária de 
uma loja de produtos regionais e 
de um restaurante na vila  partici-
pa na Feira Medieval desde a pri-
meira edição, de acordo com a co-
merciante, “esta feira vem dar uma 
lufada de ar fresco ao comércio 
porque este fim-de-semana se não 
fosse a Feira Medieval isto estava 
parado”, confessou ao VivaDouro.

Na opinião de Dina Morais, a 
amêndoa “é um dos doces mais pro-
curados, porque faz parte da terra, 
Moncorvo é o concelho que mais 
amêndoa produz e a única terra 
que faz amêndoa coberta, que é o 
doce típico de Torre de Moncorvo”.

Ana Romualdo, participante do 
mercado medieval, acredita que esta 
feira é “muito boa para a economia 
do concelho, tem muita gente, mui-
tos turistas a visitar Moncorvo, é 
um fim-de-semana diferente, sem 
dúvida uma das festas mais impor-
tantes”, confessou ao VivaDouro.

Fátima Ruas, proveniente de 
Santa Comba Dão, foi até Mon-
corvo para participar no mercado 
medieval, “é muito bom visitar a 
vila nestes dias, acho muito bonito 
o empenho da população, das es-
colas, dos auxiliares, dos professo-
res, fazem o cortejo maravilhoso eu 
acho que é muito bonito”, declarou. 

A Feira Medieval ficou ainda 
marcada pelo forte envolvimento 
da população e dos comerciantes, 
que se vestiram a rigor para animar 
o evento ao longo dos três dias.■

Torre de Moncorvo recuou até à época medieval
Torre de Moncorvo realizou mais uma edição da Feira Medieval, durante três dias a vila recuou no tempo e retratou uma autêntica 
viagem ao ambiente vivido no reinado de D. Dinis. A autarquia faz um balanço positivo desta edição do evento, que levou à vila 
milhares de visitantes.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Dina Morais, comerciante > Ana Romualdo (direita), comerciante > Fátima Ruas, artesã > João Brás, professor no agrupamento

> Nuno Gonçalves, presidente da autarquia na Feira Medieval
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XII Feira do Azeite e do Vinho

Murça promove de 13 a 15 de maio a XII Feira do Azeite e do Vinho

A realização deste evento acontece na 
véspera das comemorações dos 792 anos de 
história que importa conservar e celebrar.

O certame decorrerá durante três 
dias, com muita cultura, animação e des-
porto, e obviamente artesanato e co-
mércio, com manifesto destaque para o 
vinho da Região Demarcada do Dou-
ro e do azeite de denominação de ori-
gem protegida, dois produtos distintivos 
da nossa região e das terras de Murça.

O último dia da FAV 2016 será marca-
do com a transmissão do programa “So-
mos Portugal” da TVI, serão 6 horas de 
emissão em direto de Murça para o mun-
do, com particular interesse para as nossas 

comunidades espalhadas pela diáspora.
Ao certame alia-se à melhor Gastrono-

mia de Murça, para além do Azeite e Vinho, a 
conventual doçaria tradicional de Murça, as 
queijadas e o toucinho-do-céu, serão omni-
presentes. Pão, castanha, queijos, enchidos, 
mel, licores, frutos secos, compotas, etc., o 
que de melhor por cá se faz, aqui encontrará.

Saiba mais no site da Câmara Municipal 
de Murça em www.cm-murca.pt e acom-
panhe todas as novidades nas redes sociais.

Marque na agenda uma visita à se-
cular terra de Murça e deixe-se encan-
tar pela Porca que à séculos nos observa.

A FAV Murça 2016 decor-
rerá entre 13 e 15 de maio.■

A FAV - Feira do Azeite e do Vinho de Murça que em 2016 celebra a sua décima segunda edição já tem data marcada. O certame onde 
o azeite, o vinho e os produtos regionais são reis, decorrerá durante três dias, de 13 a 15 de maio.
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No encontro realizado na Ci-
dade Europeia do Vinho 2016, a 
Associação de Municípios Por-

tugueses do Vinho (APMV) foi 
eleita para a presidência da Rede 
Europeia das Cidades do Vinho. 

É a segunda vez que Portugal as-
sume a presidência da RECEVIN 
e que a cidade integra o Conselho 
de Administração, “o que repre-
senta um peso e reconhecimen-
to crescentes dos vinhos portu-
gueses nos mercados europeu e 
mundial, mas também do papel 
dos municípios portugueses na 
promoção do território e na pre-
servação das tradições culturais 
associadas ao vinho”, afirmou 
Francisco Lopes, chefe da autar-
quia e presidente da Comunidade 
Intermunicipal (CIM) do Douro.

“Sendo a AMPV a mais nova 
das associações nacionais que 
integram a RECEVIN, é de sa-

lientar a capacidade que esta as-
sociação teve em se integrar e 
ganhar o respeito das congéneres 
europeias, sendo de referir a ar-
ticulação e o bom trabalho que 
tem sido feito especialmente com 
as associações italiana e espa-
nhola”, realçou Francisco Lopes.

Para além da presença do mu-
nicípio de Lamego no Conselho de 
Administração da Rede Europeia 
das Cidades do Vinho, também 
as autarquias do Cartaxo, Palme-
la e Reguengos de Monsaraz vão 
integrar este órgão dirigente. A 
cidade duriense foi um dos mu-
nicípios fundadores da AMPV, 
uma associação criada para de-

fender o património vitivinícola 
e valorizar o potencial endógeno 
das regiões e cidades do vinho. 

O presidente da CIM Douro 
frisou a importância de ser uma 
associação portuguesa a assumir a 
presidência da Rede Europeia das 
Cidades do Vinho, com uma pro-
posta “ambiciosa” de alargamento 
da participação de cidades do cen-
tro e leste da europa e ao reforço da 
presença da RECEVIN em Bruxe-
las. “Será muito significativo para a 
imagem do país, mas também para 
a capacidade das diversas regiões 
portuguesas melhor se posiciona-
rem na obtenção de apoios da união 
europeia”, concluiu o autarca.■

Lamego eleito membro da Administração 
da Rede Europeia das Cidades do Vinho
No mês de abril a autarquia de Lamego foi eleita membro do Conselho de Administração da Rede Europeia das Cidades do Vinho (RE-
CEVIN) em Conegliano Valdobbiadene, Itália, a Cidade Europeia do Vinho 2016.

“Da terra para o prato” é a ati-
vidade que integra um conjunto de 
ações que a equipa do Rendimento 
Social de Inserção da Santa Casa da 

Misericórdia vai desenvolver du-
rante este ano, “junto das famílias 
que beneficiam desta prestação, 
com a missão de ir ao encontro das 

necessidades comunitárias”, desta-
cou a instituição em comunicado.

A iniciativa levou algumas be-
neficiárias do RSI a colocar “mãos 

à obra” e semear ervas aromáti-
cas de uso comum, o que levou à 
criação de uma horta aromática, 
para futuro uso da Santa Casa da 
Misericórdia da cidade, rentabi-
lizando um espaço inutilizado. 

Segundo António Marques 
Luís, Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Lamego, a horta 
aromática surgiu com a “necessida-
de de sensibilizar e promover estra-
tégias, envolvendo o cidadão, para 
reduzirem o consumo de sal, forne-
cendo ferramentas simples e econó-
micas, para alcançar este objetivo”.

A atividade pedagógica foi 
complementada com uma breve 
explicação, a cargo de uma técnica 
de nutrição, sobre os benefícios que 
a utilização de certos condimentos 
podem ter na saúde das pessoas. 

A Santa Casa da Misericórdia 

tem vindo a desenvolver ao longo 
do ano várias ações de Educação 
para a Saúde, que têm demons-
trado ser um “forte aliado para a 
mudança de comportamentos”, su-
blinhou o Provedor da instituição, 
salientando que com estas ativida-
des pretendem que “os beneficiá-
rios do RSI, tenham os meios e os 
recursos que lhes permita desen-
volver capacidades e competên-
cias para traçar o seu caminho e 
que tenham um papel ativo na sua 
saúde e fazerem as suas escolhas”.

“De uma forma simples, mas 
muito prática e rica em partilha de 
conhecimentos, podemos todos 
receber dicas para a alterar com-
portamentos alimentares, benéfi-
cos para a saúde e por conseguin-
te melhorar o nosso bem-estar”, 
concluiu António Marques Luís.■

Horta aromática é criada pelas beneficiárias do RSI
Recentemente algumas das beneficiárias do Rendimento Social de Inserção (RSI) de Lamego criaram uma horta aromática, junto do 
Lar de Infância e Juventude, que visa “sensibilizar e promover estratégias, envolvendo o cidadão”.

Texto: Ana Portela

Texto: Ana Portela
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O workshop organizado pela 
escola lamecense e a empresa de 
chá foi ministrado por Pedro Cleto, 
cujo principal objetivo foi a utiliza-
ção do uso do chá na restauração.

“É necessário implementar a 
cultura do chá, não só no Inte-
rior mas em todo o país, porque 
é uma cultura pouco expandida 
e a nossa função é a de especifi-

car a planta do chá, os seus be-
nefícios e que tipos e variedades 
existem para se começar a des-
centralizar das ervas e curas me-
dicinais que são de muita tradição 
na região”, realçou Pedro Cleto.

Foram diversos os conteú-
dos transmitidos aos alunos no 
workshop, entre os quais as prin-
cipais regiões produtoras de chá, 
acessórios para preparação da 
bebida, regras básicas de prepa-
ração, regras básicas para har-
monização dos alimentos com 
chá e descrição da cerimónia 
do chá são os temas abordados.

“O balanço foi muito posi-
tivo, os alunos reagiram muito 
bem. Acho que a experiência está 
a ser enriquecedora para eles e 

um dos nossos objetivos é con-
trariar um pouco a ideia do chá 
que tinham até aqui para con-
seguirem também aprofundar a 
cultura e servir melhor os futuros 
clientes”, afirmou Pedro Cleto.

Ao workshop seguiu-se um 
almoço denominado “Har-
monizações com chá”, que de-
correu no Restaurante Vin-
tage da Escola de Hotelaria e 
Turismo do Douro-Lamego.■

Workshop pretende “implementar a cultura do chá”
A Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego (EHTD-Lamego) em colaboração com uma empresa de chá, situada em Vila Real, 
realizou no dia 5 de abril, no auditório de cozinha da escola, um workshop sobre o uso do chá na restauração.

Fundada em 1519, a Santa 
Casa da Misericórdia de Lame-
go, celebrou 497 anos de vida. 

A sessão de abertura contou 

com a presença de Manuel Le-
mos, presidente da União das 
Misericórdias, que salientou a 
importância da instituição na ci-

dade, “com uma estrutura que lhe 
permite ultrapassar o tempo”. Ma-
nuel Lemos realçou ainda o papel 
das organizações de solidariedade 
frisando que “o serviço aos outros 
é a razão para nós existirmos”.

Francisco Lopes, presidente 
da autarquia lamecense, caracte-
rizou como “fundamental” a par-
ceria do município com a Santa 
Casa da Misericórdia, com um 
papel ativo a nível social, cultu-
ral e mais recentemente na rege-
neração urbana. “As instituições 
de proximidade têm combati-
do o flagelo do envelhecimen-
to e da baixa taxa de natalidade 
do Interior”, sublinhou o edil.

“A solidez e a amplitude da 
Santa Casa da Misericórdia de 

Lamego são de realçar”, foram as 
palavras do ministro Vieira da 
Silva para a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lamego. O ministro 
do Trabalho, Segurança Social 
e Solidariedade salientou o “pa-
pel solidário” destas instituições 
e afirmou que um dos próximos 
desafios será um trabalho mais 
articulado entre o Estado, as au-
tarquias e as instituições de so-
lidariedade, “é algo que temos 
que vencer e que se tornará mais 
eficaz”. Vieira da Silva revelou 
ainda que a assistência domici-
liária “vai ser uma prioridade no 
nosso país nos próximos anos”.

A Santa Casa da Misericór-
dia de Lamego pretende abraçar 
e desenvolver projetos estrutu-

rantes e que visam reforçar a sua 
sustentabilidade a médio prazo.

Para tal, o Plano de Ativida-
des e Orçamento da instituição 
para 2016, aprovado por unani-
midade, prevê um investimento 
global de um milhão e meio de 
euros, que serão repartidos na 
concretização de quatro obras 
fundamentais: a requalificação 
do Lar de Idosos de Arneirós, a 
criação de um complexo resi-
dencial, destinado a estudantes, 
na ilha do Bairro Amarelo, na 
cidade do Porto, a requalificação 
de um edifício situado na Rua 
Nova, em Lamego e a consolida-
ção do processo de investimento 
na “Quinta de Lobrigos”, situada 
em Santa Marta de Penaguião.■

Santa Casa da Misericórdia festejou 497.º aniversário
A Santa Casa da Misericórdia de Lamego celebrou, a 16 de abril, mais um aniversário. Para celebrar a data a instituição realizou um 
programa diversificado de palestras e conferências que se realizou no Teatro Ribeiro Conceição. Vieira da Silva, ministro do Trabalho, 
Segurança Social e Solidariedade foi uma das personalidades presentes no evento.

Texto e Fotos: Ana Portela
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O festival duriense surge mais uma vez 
por iniciativa de Francisco Guedes, autor 
e organizador que está na origem de even-
tos literários como as Correntes d’Escritas 
ou o Literatura em Viagem em parceria 
com a Câmara de Sabrosa e a Comunida-
de Intermunicipal do Douro - CIM Douro. 

Na sua segunda edição, o Encontradouro 
tem como principais objetivos divulgar a re-

gião, a literatura e a cultura portuguesa. Segun-
do Francisco Guedes, “a maioria dos convida-
dos sejam escritores em início de carreira, mas 
nem por isso menos importantes, que nos tra-
zem uma visão mais jovem e atual sobre a vida”.

Durante estes quatro dias, cerca de trinta 
escritores portugueses e estrangeiros estarão 
no Espaço Miguel Torga a debater sobre cin-
co temas. O espanhol José Manuel Fajardo, 
a cubana Karla Suarez, o mexicano Antonio 
Sarabia e o timorense Luis Cardoso são al-
guns dos autores do panorama internacional 
que vão marcar presença. Entre as ativida-
des destacam-se os debates, a feira do livro 
e uma exposição. Uma das grandes apostas 
será a visita dos escritores às escola do con-
celho de Sabrosa, sendo que é um público fu-
turo que a organização pretende conquistar.■

A formanda participou na final regio-
nal do Concurso Nacional de Profissões 
área profissional de Serviço de Restauran-
te/Bar, que se realizou no Porto no âmbito 
da Feira de Educação QUALIFICA 2016. 

Como resultado da sua vitória Bruna 
Silva representará a região Norte na final 
Nacional do Concurso Nacional de Profis-

sões que se realizará em Coimbra nos pró-
ximos dias 22 a 27 de maio. Caso vença 
esta prova, a formanda representará Portu-
gal no Concurso Internacional Skills 2016, 
que este ano se realiza em Gotemburgo.

No decurso da sua participação no 10º 
Campeonato InterEscolas das Escolas do 
Turismo de Portugal, este ano realizado na 
Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 
em Faro, a jovem estudante da EHTDouro-
-Lamego participou na prova de serviço de 
Vinhos – Prova Futuro Escanção – tendo 
vencido a mesma e assim conquistado a re-
presentação nacional nos Encontros Anuais 
da Associação Europeia de Escolas de Hotela-
ria e Turismo (AEHT), que este ano se reali-
zam durante o mês de outubro em Londres.■
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Aluna da Escola de Hotelaria e 
Turismo do Douro - Lamego 
vence em concursos profissionais
No dia 16 de abril, Bruna Silva, aluna do curso de Gestão Hotelei-
ra de Restauração e Bebidas participou em dois concursos de Artes 
de Mesa, tendo vencido ambas as competições.

Espaço Miguel Torga acolhe 2ª 
edição do Encontradouro
O festival literário Encontradouro regressa a Sabrosa pelo segun-
do ano consecutivo entre 4 e 7 de maio, numa edição que une dois 
patrimónios da Humanidade: o Douro e o Fado.

FOTO: DR FOTO: DR
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Do grupo de amigas que se 
juntou inicialmente para convi-
ver e conversar sobre os costu-
mes antigos nasceu a associação 
intergeracional “Elas”. As mulhe-
res que constituem o grupo são, 
na sua maioria, reformadas ou 
desempregadas e encontram no 
convívio um momento de alegria 
e lazer. O grupo reúne-se duas ve-
zes por semana na antiga escola 
primária do concelho, um espa-
ço disponibilizado pela paróquia.

A criação do projeto “A feirinha 
vai à aldeia” foi um dos primeiros 
desafios do grupo intergeracional, 
“a maior parte das pessoas não tem 
transporte e então criamos o even-
to” afirmou Ilda Oliveira, uma das 
fundadoras da associação, acres-
centando que “durante um ano le-
vamos a feirinha a todas as aldeias 
do concelho e foi um sucesso”. 

Os produtos artesanais que 
a associação vende são a base do 
seu sustento e a forma para an-
gariar o dinheiro necessário para 
as causas sociais. “Fazemos quer-
messes para angariar fundos para 
os nossos materiais, de resto todas 

as atividades e eventos são sempre 
em prol de uma causa solidária”, 
revelou Ilda Oliveira. Para além 
do apoio a causas solidárias, um 
dos principais objetivos do grupo 
é o combate ao isolamento, prin-
cipalmente nas regiões do Interior 
“hoje em dia as pessoas vivem 
muito isoladas e isso nota-se mais 
nas aldeias”, realçou a mentora.

Das diversas causas que a as-
sociação já apoiou são de salien-
tar os 143 gorros realizados para 
as crianças do IPO do Porto e os 
fundos conseguidos para a asso-
ciação de animais, o centro paro-
quial e os bombeiros voluntários 
do concelho. A associação reali-
zou ainda dois desfiles de moda 
em croché e uma palestra sobre a 
violência doméstica nos idosos.

Atualmente o grupo conta com 
cerca de 30 mulheres. Mariana Pin-
to, 13 anos, é o membro mais novo. 
“ A minha mãe já pertencia ao gru-
po e eu resolvi participar. Tenho 
aprendido muito, se não fosse aqui 
não tinha aprendido a maior parte 
das coisas que sei”, revelou a jovem 
salientando a “originalidade” do 

grupo na região. Alzira Pinto, 77 
anos e reformada, está no grupo há 
dois anos, “sou viúva e sentia-me so-
zinha em casa, aqui sempre convi-
vo, aprendo e ensino muitas coisas”, 
contou Alzira Pinto, acrescentan-
do  que “aqui somos todas iguais”. 

“O concelho precisa de mais 
dinamização” sublinhou Ilda Oli-
veira, frisando que são “poucas” as 
atividades realizadas para mulheres 
no concelho. Para a mentora da 
organização, o balanço destes três 
anos de trabalho é “muito gratifi-
cante”, garantindo que “somos capa-
zes de tudo basta força de vontade”.

“Durante todas as sextas-feiras 
do mês temos o “Chá com Elas” 
e ao fim de cada mês convida-
mos uma pessoa da comunidade 
para vir lanchar connosco”, reve-
lou Ilda Oliveira, destacando que 
“uma conversa e um chá é o que 
temos para oferecer, porque o que 
importa é que as pessoas convi-
vam e que haja afetos”, concluiu. 

O próximo projeto da asso-
ciação intergeracional de Tarouca 
decorre em maio com a realiza-
ção do evento “Miss Tarouca.■

Associação “Elas” pretende combater o isolamento no concelho
Sob o lema “Conviver também é saúde”, a Associação Intergeracional “Elas” surgiu há três anos na comunidade tarouquense e tem 
como principais objetivos o apoio a causas solidárias e o combate ao isolamento. O VivaDouro esteve à conversa com alguns membros 
do grupo constituído apenas por mulheres.
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Tarouca

“       stava abalada com a 
descoberta de uma doença 
grave no meu filho. A psicóloga 
aconselhou-me a participar 
neste grupo. Agora vou com 
mais alegria para casa, aqui 
falamos, rimos e fazemos coisas 
que gostamos. Gosto muito de 
estar aqui”.

“     s pessoas hoje em dia 
vivem muito sozinhas e 
aqui criámos uma grande 
amizade. Somos como uma 
família”.

Salomé Marques
45 anos, desempregada

Alzira Pinto
77 anos, reformada

E A

Texto e Fotos: Ana Portela
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A Cidadania em Saúde tem 
como principal objetivo edu-
car e envolver a população no 
que diz respeito à saúde. Para 
isso, as instituições, autarquias 
e o SNS (Serviço Nacional de 
saúde) têm o papel principal 
na procura de melhores condi-
ções e soluções para os cidadãos. 

No contexto do evento, que 
contou com a presença de Val-
demar Pereira, António Marques 
Luís, Domingos Nascimento e 
Helena Norinha, foi apresentado 
o projeto Rede  Social de Saúde, 
uma iniciativa que junta insti-
tuições da região, principalmen-

te Misericórdias e IPSS´s com 
respostas na área da saúde. Esta 
iniciativa permite a partilha de 
recursos entre as diversas orga-
nizações e conta como princi-
pais parceiros os municípios, a 
estrutura do SNS, as instituições 
de ensino e juntas de freguesia. 

O enquadramento técni-
co científico e a apresentação 
conceptual do tema central do 
evento foi da responsabilidade 
de Helena Norinha, enfermeira e 
gestora de instituições de saúde.

Valdemar Pereira, presiden-
te do Conselho da Comunidade 
do ACES Douro Sul e respon-

sável pela liderança política do 
evento, deu diversos exemplos 
de parcerias em saúde e como 
edil do concelho de Tarouca, 
defendeu que “poderão faltar 
recursos para a realização de 
obras, mas nunca para a cida-
dania nem para os cuidados de 
saúde dos nossos habitantes”.

“É necessário conhecer a reali-
dade local para que haja articula-
ção com as Casas da Misericórdia 
e as IPSS´s, para que os equipa-
mentos possam ser geridos de for-
ma transversal”, salientou António 
Marques Luís, médico e Provedor 
da Santa casa da Misericórdia de 

Lamego, acrescentando que as 
dificuldades são maiores quando 
“atuamos sozinhos “ e que, por 
isso, “são necessárias parcerias 
com outras instituições para que 
assim possamos criar dimensão”.

Os principais objetivos da 
Rede Social de Saúde são a me-
lhoria da qualidade dos serviços 
e organização nas respostas de 
saúde, a estruturação e diversi-
ficação da oferta na área, a ges-
tão de convenções e protocolos 
com o SNS, a consolidação téc-
nica e a diminuição de custos.

Domingos Nascimento, ges-
tor de instituições sociais e de 
serviços de saúde, apresentou 
o projeto Rede Social de Saú-
de, revelando que, na sua visão 
de gestor, a iniciativa permitirá 
“uma otimização das respostas, 
um menor custo nos recursos e a 
criação de uma melhor qualidade 
de vida aos cidadãos”. O gestor 
salientou ainda as “idiossincra-
sias do território do Douro Sul”.

O evento contou também com 
a presença do Bispo de Lamego, 
D. António Couto que sublinhou 
a importância de se “olhar para a 
região do Douro Sul, sendo capa-

zes de criar novas mentalidades” 
e trabalhar em rede para “tor-
nar o mundo mais feliz e ativo”.

O médico e vice-presidente do 
serviço regional de saúde do nor-
te, Rui Cernadas e o Professor da 
Faculdade de Medicina do Porto 
Rui Nunes estiveram também 
presentes no evento Cidadania em 
Saúde e frisaram a importância do 
projeto Rede Social de Saúde para 
a região, caracterizando a inicia-
tiva como “inovadora” e como 
“um modelo de integração e or-
ganização dos serviços de saúde”. 

“O SNS é a maior conquista 
civilizacional dos últimos qua-
renta anos, que permitiu a inte-
gração de Portugal no mundo. 
O seu problema não é o desem-
penho, mas sim as disparidades 
que há no território nacional”, 
afirmou o professor Rui Nunes.

O projeto tem como princi-
pais valores a Proximidade, In-
tegração e Humanização e será 
desenvolvido na região Douro 
Sul que abrange os seguintes 
concelhos: Armamar, Lamego, 
Moimenta da Beira, Penedono, 
Resende, São João da Pesqueira, 
Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca.■

Rede Social de Saúde é o novo projeto para o Douro Sul
Decorreu no início do mês, no auditório do Museu Diocesano de Lamego, o primeiro encontro do evento Cidadania em Saúde- Douro 
Sul 2016. A iniciativa visa a promoção da saúde na região e vai realizar-se em todos os concelhos do Douro Sul ao longo do ano.

Texto: Ana Portela

FOTO: DR
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A visita decorreu de convite feito pelo 
deputado Lima Costa aquando da participa-
ção no Parlamento dos Jovens que ocorreu 
no Agrupamento de Escolas de Penedono. 

De acordo com a autarquia, o objeti-
vo da visita passou “por consciencializar 
os alunos para o reconhecimento da As-
sembleia da República enquanto Institui-
ção que representa todos os cidadãos por-

tugueses, compreendendo o seu estatuto, 
funcionamento e organização enquanto 
Órgão de Soberania, nomeadamente no 
que respeita às suas competências políti-
cas e legislativas, a par de serem adquiri-
dos conhecimentos que permitiram alar-
gar os horizontes culturais dos alunos”. 

O dia terminou com uma visita ao 
Museu da Presidência da República.■

Alunos visitam o Parlamento e o 
Museu da Presidência da 
República
Os alunos do 9.º ano de escolaridade do concelho de Penedono 
visitaram o Parlamento Português e o Museu da Presidência da 
República. O objetivo passava por consciencializar os alunos para 
o reconhecimento da Assembleia República enquanto instituição 
que representa todos os cidadãos.
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Penedono

Caminhada de Abril realiza-se 
em Granja no concelho de 
Penedono
A Associação Desportiva e Cultural da Granja realiza, no próximo 
dia 30 de abril, uma caminhada com cerca de 12 km.

A concentração/local de encon-
tro será no adro da igreja, pelas 09h00. 
A inscrição é gratuita e a caminhada terá 
um percurso maior com cerca de 12km, 

apresentando alternativas mais curtas. 
No final ocorrerá um almoço convívio, pe-

las 12h30, servido na Casa do Povo da Granja.■

PUB
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“O ponto de partida é tentar 
perceber quais é que são as solicita-
ções energéticas que os Bombeiros 
utilizam em situação de combate 
de incêndios”, explica ao Viva-
Douro Rui Marcelino, investigador 
da universidade transmontana. 

O projeto é dividido em duas 
fases distintas, a primeira decorreu 
no verão de 2015, onde os bom-
beiros foram monitorizados na 
realização de atividades simuladas 
de combate a incêndios florestais. 

Durante estas atividades todos 
os elementos foram continuamen-
te monitorizados com cárdio-fre-
quencímetros (registo da frequên-
cia cardíaca) e com dispositivos 

de localização individual (GPS). 
Foram igualmente recolhidos os 
níveis individuais de hidratação 
corporal (através da análise de uri-
na antes e após as atividades). Estes 
dados foram utilizados para a ca-
racterização individual dos perfis 
de solicitação energética/fisioló-
gica de cada um dos bombeiros. 

A segunda fase irá realizar-se 
nos meses de julho e agosto, onde 
a equipa do Centro de Investigação 
em Desporto, Saúde e Desenvol-
vimento Humano (CIDESD) da 
UTAD, irá estar em permanência 
com os Bombeiros de Tarouca, “a 
intenção é durante o momento in-
termédio do combate voltarmos a 

recolher todos os dados, estamos 
expectantes de que vamos conse-
guir ter dados desta vez em con-
texto real”, afirmou o investigador. 

Concluída a primeira fase do 
projeto, Rui Marcelino sublinha 
que a equipa ainda não dispõe de 
“dados suficientes para tirar con-
clusões determinativas”, no en-
tanto, houve uma primeira con-
clusão que despertou o interesse 
dos investigadores, “conseguimos 
perceber que alguns elementos 
mesmo em contexto simulado an-
dam muito perto dos seus níveis 
máximos no que diz respeito à 
frequência cardíaca, estão a trei-
nar e mesmo assim já estão num 

esforço físico que lhes impediria 
numa situação de emergência de 
reagir mais rapidamente”, explicou.

Hugo Sarmento, Bombeiro em 
Tarouca e responsável do projeto 
na corporação, realça que existe 
“pouco estudo nesta área”, uma vez 
que “os bombeiros não conhecem 
o seu próprio corpo e o esforço 
que lhes é requerido e por isso pre-
tendemos que conheçam melhor 
a sua capacidade e os seus limites 
para evitar alguns dos problemas 
que muitas das vezes surgem em 
combate”, disse ao VivaDouro.

Na opinião do Bombeiro, ape-
sar de a primeira parte do projeto 
ter sido “exploratória”, acabou por 
ser “positiva porque permitiu per-
ceber que mesmo em situação si-
mulada atingem o pico das suas ca-
pacidades, alguns estavam mesmo 
no limite e não têm noção disso”.

“Muitos dos bombeiros já 
saem do quartel com níveis de 
hidratação inferiores ao dese-
jado e quando voltavam ainda 
estavam piores”, acrescentou.

De acordo com Hugo Sarmen-
to, a adesão da corporação ao proje-
to foi “bastante positiva”, na opinião 
do Bombeiro Voluntário, já “come-
ça a haver uma consciência em que 
eles sabem que têm que se proteger”.

Dina Castro, Bombeira Volun-
tária há cinco anos, ficou surpresa 
e com vontade de participar no 

projeto, “não tínhamos noção dos 
resultados ou que muitas das ve-
zes saíamos daqui já desidratados. 
Quando toca a sirene a nossa adre-
nalina fica no máximo mas não sa-
bia que só esse simples facto levaria 
a uma desidratação”, desabafou.

Também Carlos Badajoz, Bom-
beiro a participar no estudo, achou 
o “projeto muito interessante” des-
de o início, “não estamos habitua-
dos a fazer o trabalho neste âmbito, 
por isso quando nos convidaram 
foi ótimo, esperamos que os fru-
tos aqui recolhidos sejam impor-
tantes para o futuro”, confessou.

Na opinião de Rui Marcelino, 
“este projeto tem tido um efeito 
muito benéfico no imediato para as 
pessoas que estão a participar, eles 
têm uma consciência muito mais 
presente daquilo que realmente 
estão a passar e daquilo que pode 
acontecer se eles não adotarem es-
tratégias mais ou menos seguras”.

Com um financiamento de três 
mil euros, provenientes de um con-
curso da Câmara Municipal de Ta-
rouca, este é um “estudo pioneiro a 
nível internacional na monitoriza-
ção de comportamentos coletivos”, 
explica o investigador da UTAD. 

Rui Marcelino revela ain-
da que têm o objetivo de alar-
gar o âmbito geográfico do pro-
jeto, “a pretensão é estender 
isto a nível nacional”, afirmou.■

UTAD estuda comportamento de bombeiros em situações de 
combate a incêndios
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a desenvolver, em conjunto com a Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Tarouca, o projeto “Pela Vida de quem dá a vida”, com o qual pretende contribuir para a minimização do risco de vida a que 
os bombeiros são submetidos em situação de combate a incêndios em ambiente florestal.

Texto e Fotos: Ana Portela
                       Salomé Ferreira          

> Rui Marcelino, investigador da UTAD > Hugo Sarmento, Bombeiro de Tarouca > Dina Castro, Bombeira de Tarouca > Carlos Badajoz, Bombeiro de Tarouca
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Reconhecido pela sua dedi-
cação a Aquilino Ribeiro, o livro 
agora apresentado é a nona obra 
de Manuel Lima Bastos e a se-
gunda dedicada ao tema da Caça. 

Foi no ano de 2009 que o au-
tor conquistou o Prémio Literá-

rio da Ordem dos Advogados, 
com a obra “À Sombra de Mes-
tre Aquilino”, também dedicada 
ao autor de “Terras do Demo”.

“É novamente por arte e enge-
nho de Manuel Lima Bastos que 
Aquilino Ribeiro recebe mais uma 

merecida homenagem”, afirmou 
Carlos Silva, presidente da autar-
quia, na apresentação da obra.

“Comprovadamente, Lima 
Bastos é um grande admirador 
de Aquilino Ribeiro, um discípu-
lo que, sempre que nos visita em 
preparação das suas obras, parte 
à descoberta do sentir e do pul-
sar das nossas gentes, seja em que 
freguesia for, mergulhando na au-
tenticidade que nos carateriza, tão-
-somente para conseguir passar 
para as páginas dos seus livros os 
roteiros, pintar os acontecimentos, 
destacar a caça, surpreendendo-
-nos sempre com a novidade - num 
tempo em que o frenesim dos dias 

parece não deixar vagar para a 
contemplação”, acrescentou o edil.

Arlindo Cunha, antigo minis-
tro da Agricultura, evidenciou as 
qualidades literárias do autor, su-
blinhando que Manuel de Lima 
Bastos é detentor de um “estilo que 
tem originalidade”, e “identifica-se 
com a cultura das gentes da Beira”, 
definindo-o ainda como um defen-
sor dos “valores do mundo rural”. 

 Terminou a sua intervenção 
reconhecendo que “Lima Bastos e 
Aquilino fazem-nos um apelo para 
que lutemos pelo mundo rural”.

D. Manuel Martins, Bispo Emé-
rito de Setúbal, começou o seu dis-
curso por revelar o gosto que tem 

em ir a Sernancelhe, “é um muni-
cípio muito bem sonhado e reali-
zado, com uma preocupação muito 
grande com a cultura”, afirmou. 

“Lima Bastos é um fenóme-
no e a prova disso vem-nos logo 
do interesse da Câmara Mu-
nicipal de Sernancelhe, que ao 
conhecê-lo fez logo dele seu”, re-
feriu o Bispo Emérito de Setúbal. 

Revelando que vai continuar 
com a produção literária, Lima 
Bastos confidenciou ter descoberto 
a origem do termo “Mestre Aqui-
lino”, assegurando que o mesmo 
terá sido conhecido em 1941 atra-
vés de uma carta dirigida por An-
tónio Pedro a Aquilino Ribeiro.■

Manuel Lima Bastos apresentou obra dedicada a Aquilino Ribeiro 
em Sernancelhe
Manuel de Lima Bastos apresentou, no dia 9 de abril, no Auditório Municipal de Sernancelhe, o livro “Mestre Aquilino, Caçador e a 
Gaitinha do Capador”, uma edição Sopa das Letras, com o apoio do município de Sernancelhe. Na sessão de apresentação marcaram 
presença Arlindo Cunha, antigo ministro da Agricultura, e D. Manuel Martins, Bispo Emérito de Setúbal.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Sernancelhe| Carrazeda de Ansiães

No passado dia 17 de abril, cerca 
de 150 pessoas integraram um grupo 
de caminheiros que partiu de Carra-
zeda de Ansiães com destino à loca-
lidade de Numão para daí, e depois de 
uma vista guiada ao Centro Interpre-
tativo e ao Castelo, calcorrearem toda 
a encosta sul do vale do Douro, num 
percurso de oito quilómetros que os 
conduziu até ao apeadeiro do Vesúvio.

Embarcados numa composição 
de comboios da CP, o grupo dirigiu-
-se até à estação de Foz Tua, onde re-
temperou forças e energias, numa re-
feição servida num restaurante local, 

ficando assim preparada para a se-
gunda fase do percurso que culmi-
naria na vila amuralhada de Ansiães.

A iniciativa pretendeu promover e 
divulgar o património monumental dos 
dois concelhos ribeirinhos, fruindo, 
deste modo, de toda a riqueza patrimo-
nial e paisagística que esta zona possui.

O Passeio pedestre “Entre Castelos” 
foi uma iniciativa da Câmara Municipal 
de Carrazeda de Ansiães e da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Foz Côa 
e contou com a colaboração e apoio da 
Junta de Freguesia de Numão e da Di-
reção Regional de Cultura do Norte.■

Centena e meia de pessoas 
ligaram os Castelos de Numão e 
de Ansiães
As câmaras municipais de Carrazeda de Ansiães e de Vila 
Nova de Foz Côa comemoraram o dia Internacional dos Mo-
numentos e Sítios em conjunto, tendo para o efeito realizado 
um passeio pedestre que uniu os castelos de Numão e de An-
siães, situados, respetivamente, na margem sul e na margem 
norte do rio Douro.
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S. João da Pesqueira
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“Este dia é muito importan-
te para a nossa associação, esta 
candidatura tem muita impor-
tância, sobretudo porque somos 
uma associação recente e nos 

queremos afirmar no território”, 
afirmou Paulo Tolda, presiden-
te da Direção da Capital Dou-
ro, na assinatura do protocolo.

Na ocasião, Paulo Tolda realçou 

que esta candidatura tem como ob-
jetivos a atribuição do selo ‘Pesquei-
ra Excelente’ às empresas e institui-
ções, reconhecendo e certificando 
a qualidade e excelência de gestão, 
com o objetivo de fomentar a com-
petitividade do tecido empresarial.

“A Marca Pesqueira Excelente 
é a corporização de um modelo 
de gestão, baseado nos 8 princí-
pios de Excelência reconhecidos 
a nível internacional, onde se in-
clui a Responsabilidade Social 
e a obtenção da Confiança dos 
Clientes. Reconhecendo e certifi-
cando uma cultura de excelência 
das organizações, fomentando a 
Qualidade, gerando comprome-

timento nos trabalhadores e nos 
empresários, gerando competiti-
vidade no tecido empresarial”, ex-
plica o presidente da associação. 

Os benefícios para as empre-
sas aderentes consistem essencial-
mente em melhorias na gestão, 
rentabilidade e competitividade, 
tratando-se de um modelo inclu-
sivo e progressivo, potenciador de 
alianças interempresas e da troca 
de boas práticas, aumentando a 
vantagem comunicacional e tor-
nando os recursos humanos mais 
comprometidos com a instituição.

A apresentação pública do pro-
jeto aos empresários e comunidade 
será feita no final do mês de maio.

Neste ato que decorreu no sa-
lão nobre dos Paços do Concelho, 
estiveram presentes a CCDR-N, na 
pessoa de Emídio Gomes, o mu-
nicípio de São João da Pesqueira, 
representado pelo Presidente e Vi-
ce-Presidente da Câmara, respeti-
vamente José Tulha e Vítor Sobral, 
o Centro Social e Paroquial de Tre-
vões, entidade parceira deste proje-
to através do CLDS de São João da 
Pesqueira, denominado PI+PA 3G, 
nas pessoas do Padre Amadeu Cas-
tro (Presidente do Centro Social) e 
Eduardo Pinto (Coordenador do 
CLDS), bem como os membros dos 
órgãos sociais da Capital Douro.■

Aprovado projeto “Pesqueira Excelente”
A Capital Douro – Associação Industrial, Comercial e de Serviços de São João da Pesqueira, assinou no início do mês de abril, o termo 
de aceitação do projeto ‘Pesqueira Excelente’. Uma candidatura com um investimento superior a 250 mil euros, com o principal objeti-
vo de reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Na edição passada participa-
ram mais de 13 mil pessoas, pro-
venientes de 32 países. Quais são 
as expetativas para este ano?

Este ano as expetativas estão 
bastante elevadas. Efetivamente 
participaram 13 mil pessoas de 32 
países, o que é um número absolu-
tamente brutal para uma região do 
interior como é o Douro. É o único 
projeto com esta realidade em Por-
tugal fora de Lisboa e do Porto e por 
isso, fruto da promoção que temos 
vindo a fazer ao longo desta última 
década, este ano estamos a contar 
ultrapassar este número, surpreen-
der de forma bem vincada as expe-
tativas. Acreditamos que vamos vol-
tar a bater o recorde de participação 
com uma diferença significativa. 

Recorde este que tem sido ba-
tido sistematicamente todos os 
anos?

Desde a primeira edição. Isto é 
fruto de um trabalho sequencial, 
nós desde a segunda edição come-
çámos a ir, por exemplo, à Mara-
tona de Paris e participar em feiras 
internacionais. Eu dei a volta ao 
mundo, da China ao Brasil, estive 

em diversos países a lançar o even-
to ao longo destes 10 anos. Depois 
nasce uma nova ferramenta em 
2009 que multiplicou a promoção 
da marca, que é o Facebook, que 
encontra em cada participante um 
embaixador, poupa-nos muito tra-
balho de promoção e tem resultado 
muito bem. Tem sido um acrés-
cimo ano após ano e acreditamos 
que em 2016 não vai ser diferente.

No ano passado foram vários 
os atletas profissionais que marca-
ram presença na “Mais bela corri-
da do Mundo”. Já há nomes confir-
mados para a 11.ª edição?

Ainda estamos a confirmar os 
melhores nomes nacionais. Temos 
tido todos os anos os melhores atle-
tas portugueses, acreditamos que os 
temos recebido bem e que este ano 
vamos voltar a ter os melhores atle-
tas do país, sendo que o nosso foco 
é mesmo os atletas nacionais. Até 
2011 recebemos dos maiores atletas 
do mundo mas como digo, este é 
um projeto para promoção interna 
também do desporto, e temos fo-
cado os nossos esforços em receber 
muito bem estes atletas nacionais 

que bem merecem o nosso respeito.

Já há alguns nomes que pos-
sam anunciar?

Temos atletas como o Ricardo 
Ribas, o Rui Teixeira, que têm sido 
excelentes embaixadores do circuito 
Running Wonders da EDP e tam-
bém a Dulce Félix que é uma das 
nossas maiores embaixadoras, mas 
esperamos contar com a Sara Mo-
reira e a Jéssica Augusto, que são as 
atletas de excelência que o país tem. 

Mais de que uma prova de des-
porto, a Meia Maratona do Douro 
também já se afirma como um 
veículo para trazer turistas até à 
região?

Isto é mais do que um evento 
desportivo, aliás eu não organizo 
corridas, nós temos uma corrida 
que serve de alavanca aquilo que 
é o maior projeto de turismo ati-
vo em Portugal neste momento. O 
que nós objetivamos é a constru-
ção de um projeto maior, de pro-
moção do território que é impar. 

Quando começou com este 
conceito no Douro há 11 anos, 

acreditava que o evento iria tomar 
estas proporções?

Pensava. Não vou ser hipócrita. 
Pensei que ia demorar mais algum 
tempo a afirmar um território atra-
vés deste projeto, que é neste mo-
mento o projeto mais agregador da 
região, é um projeto que se orgulha 
de ter mais de 100 parceiros envolvi-
dos e por isso orgulha-nos perceber 
que temos lutado muito mas é tam-
bém de salutar que neste país, em 
que parece que é todo um fado triste, 
há coisas muito boas que acontecem 
e o Douro tem-se reinventado ano 
após ano. Agregando estes cinco ter-
ritórios, replicando o que se passou 
no Douro em Guimarães, Coimbra, 
Évora e Viseu, resultou num projeto 
muito bonito que dá um somató-
rio na excelência daquilo que eram 
os objetivos iniciais de promoção e 
dinamização do Douro Vinhateiro. 

 O que é que o Douro tem de 
especial?

Tem de especial aquilo que os 
Romanos devem ter sentido há dois 
mil anos quando começaram a es-
cavar a pedra para tentar retirar o 
vinho, quando tentaram criar os 
primeiros mosteiros da ordem de 
Cister, mas certamente que o Dou-
ro tem dois mil anos de história in-
críveis. Há um rio que através das 
vantagens se reinventou e deixou 
de ser um rio mortífero que provo-
cou milhares de mortes no trans-
porte de vinho para o Porto, para 
se transformar num dos rios com 
mais fama naquilo que é o turis-
mo fluvial a nível mundial. Depois 
tem uma gastronomia fantástica, 
tradições seculares ao longo de to-
dos os 19 municípios maravilhosos.

Daí o nome “A mais bela corri-
da do Mundo”?

Sim, é um bocadinho arrogante 

admito, mas os alemães afirmam 
que têm os melhores motores do 
mundo e afirmam-se como bons 
e melhores em muitas coisas e du-
rante alguns anos eu quase que me 
envergonhava em dizer que tinha 
a mais bela corrida do Mundo mas 
Miguel Torga dizia que realmen-
te o Douro é a beleza absoluta, um 
Reino Maravilhoso, e eu acho que 
não custa nada por vezes sermos 
arrogantes quando acreditamos 
que temos algo que é mesmo va-
lioso e único. A “mais bela corrida 
do mundo” é uma assinatura que 
é nossa mas que se traduz depois 
no sentimento de quem visita. 

Faz parte dos objetivos alargar 
o conceito a outras zonas?

Estamos a trabalhar nis-
so, já houve vários pedidos.

Para a vizinha Espanha tam-
bém?

Não só, mesmo fora do con-
tinente europeu temos estado em 
conversações e a planear nos pró-
ximos anos lançar já outras etapas.

Diga-nos algumas razões para 
os atletas participarem nesta pro-
va. 

Aquilo que é o nosso verdadeiro 
concelho é que as pessoas venham 
quinta ou sexta-feira e usufruam do 
plano de animação que a região pre-
para para estes dias. As quintas com 
os portões abertos, com animação 
musical ao longo de todo o territó-
rio, com guias turísticos, com muita 
animação no Museu do Douro. Há 
muito para sentir, este não é um 
evento de um dia só, justifica pas-
sar no mínimo um fim-de-semana. 
Temos uma oferta diversificada que 
estes turistas ativos podem usu-
fruir a preços bem convidativos.■

Meia Maratona do Douro Vinhateiro realiza-se a 15 de maio 
em Peso da Régua
Em vésperas da realização da EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro, a 15 de maio em Peso da Régua, o VivaDouro esteve à 
conversa com Paulo Costa, diretor executivo da Global Sports. A cerca de duas semanas da realização do evento, o dirigente revela que 
o número de inscrições já ultrapassou as 13 mil pessoas registadas no ano passado.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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Entrevista com Paulo Costa



A reserva de educação, formação e 
informação constitui uma importante 
especificidade do regime económico 
das cooperativas.Funda-se, tal reserva, 
no princípio cooperativo da educação, 
formação e informação, o qual realça 
a obrigação de as cooperativas, na sua 
atividade, assegurarem a educação e 
formação, quer dos seus membros, quer 
dos titulares dos seus órgãos eleitos, 
quer dos seus administradores, quer 
dos seus trabalhadores. Além disso, este 
princípio abrange o dever de informar o 
público em geral, visando sensibilizá-los 
para a natureza e benefícios da coope-
ração (art. 3.º do Código Cooperativo).

Ora, este princípio concretiza-se, no 
Código Cooperativo, através da con-
sagração, no art. 97.º, de uma reserva 
obrigatória «para a educação coope-
rativa e a formação cultural e técnica 
dos cooperadores, dos trabalhadores 
da cooperativa e da comunidade».

A constituição deste tipo de reserva, 
com esta finalidade, significa que a coo-
perativa é não só uma organização eco-
nómica, mas também uma organização 
com finalidades pedagógicas e sociais. 
Este fundo de reserva destinar-se-á, por 
isso, a custear atividades que ultrapas-
sam a satisfação dos interesses pura-
mente individuais dos seus membros, 
atividades que, não sendo propria-
mente económicas, poderão produzir, 
direta ou indiretamente, imediata ou 
diferidamente, efeitos de alcance eco-

nómico, quer para a cooperativa, quer 
para a comunidade onde esta se insere.

De facto, a educação e formação di-
rigidas à qualificação profissional dos 
cooperadores, dos membros dos ór-
gãos de administração e fiscalização, e 
dos trabalhadores contribuirão para a 
melhor compreensão dos modelos de 
governação e da estrutura financeira 
da cooperativa, potenciando a profis-
sionalização da gestão e induzindo os 
cooperadores a participar ativamente 
na sua cooperativa, a deliberar cor-
retamente nas assembleias, a eleger 
conscientemente os seus órgãos e a 
controlar a sua atuação. Além disso, a 
educação e informação cooperativas 
ao direcionarem-se ao público em ge-
ral — de modo a sensibilizá-lo quanto 
às especificidades do modelo coope-
rativo, quanto à filosofia e ideais que 

prossegue — fomentarão novas ade-
sões e, sobretudo, adesões conscientes.

Reverterão para esta reserva: a parte 
das joias que não for afetada à reserva 
legal; pelo menos 1% dos excedentes 
líquidos anuais, provenientes das ope-
rações com os cooperadores (sendo que 
esta percentagem poderá ser mais ele-
vada se os estatutos ou a assembleia ge-
ral assim o entenderem); os donativos 
e os subsídios que forem especialmente 
destinados à finalidade da reserva; e 
os resultados anuais líquidos prove-
nientes de operações com terceiros que 

não forem afetados a outras reservas.
Competirá à assembleia geral, quer 

a definição das linhas básicas de aplica-
ção desta reserva, quer o controlo pos-
terior da sua aplicação, recaindo sobre 
o órgão de administração da coopera-
tiva o dever de integrar anualmente, 
no plano de atividades, um plano de 
formação para aplicação desta reserva.

A assembleia geral pode permitir 
ao órgão de administração a entrega, 
total ou parcial, do montante desta 
reserva a uma cooperativa de grau su-
perior, sob condição de esta prosse-
guir a finalidade da reserva em causa 
e de ter um plano de atividades em 
que aquela cooperativa seja envolvida. 
Não esqueçamos que entre as compe-
tências das federações e confederações 
se inclui a de fomentar e promover a 
formação e a educação cooperativas, 

podendo, para o efei-
to, gerir as reservas de educa-
ção e formação dos membros.

O Código Cooperativo permite, 
ainda, a possibilidade de uma parte ou 
da totalidade desta reserva ser afetada 
a projetos de educação e formação que, 
conjunta ou separadamente, impli-
quem a cooperativa em causa e: (i) uma 
ou mais pessoas coletivas de direito 
público; (ii) uma ou mais pessoas cole-
tivas de direito privado, sem fins lucra-
tivos; (iii) outra ou outras cooperativas.

Em coerência com as finalida-
des da mesma, o legislador consa-
gra, expressamente, que esta reser-
va não responde pelas dívidas da 
cooperativa perante terceiros, mas 
apenas pelas obrigações contraídas no 
âmbito da atividade a que está adstrita.

Informamos que na edi-
ção de março de 2016 do 
jornal VivaDouro, houve 
um erro na publicação: o au-
tor do texto de opinião não 
era Eduardo Graça, mas sim 
João Leite.

Deolinda A. Meira
ISCAP/CECEJ

A RELEVÂNCIA DA RESERVA DE EDUCAÇÃO, 
FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO COOPERATIVAS

O Douro sabe bem.

Errata



É com ânimo que analiso o Plano 
Nacional de Reformas, apresentado a 
semana passada pelo Governo, e reve-
jo neste compromisso uma forte inspi-
ração e influência da estratégia que o 
Norte de Portugal definiu para o ciclo 
2014-2020. Os pilares estratégicos deste 
documento, que suportam a aplicação 
de 140 medidas até ao final do quadro 
comunitário, refletem em larga escala as 
bases do NORTE 2020 e as prioridades 
da qualificação dos recursos humanos, 
das empresas, do território e do Estado.

O Plano Nacional (e Regional) de 
Reformas veio, assim, confirmar que o 
planeamento e a estabilização de políti-

cas públicas por parte das regiões é um 
trabalho de reconhecido mérito e que 
pode e deve ser apropriado pelo poder 
central. O documento reconhece, ainda, 
que o país só tem a ganhar se todas as 
suas partes forem competitivas e que o 
caminho a seguir é pela redução das as-
simetrias regionais. A missão é, por isso, 
nivelar o território em linha com o cres-
cimento das demais regiões europeias. 

Os exemplos já não são novos, mas 
continua a ser cada vez mais pertinente 
reiterar que todos ficam a ganhar com 
o apoio ao investimento de uma grande 
empresa que se queira instalar no Tâ-
mega e Sousa. Não ganha só o conce-

lho que assegura uma maior oferta de 
emprego, ganha a Região do Norte que 
se reafirma como um território atra-
tivo para investir e ganha, igualmente, 
Portugal por via do retorno económico 
deste investimento. O mesmo será dizer 
que tanto um algarvio, um lisboeta ou 
um duriense têm a ganhar com a aposta 
na modernização da via navegável do 
Douro, uma rota com mais de 200 qui-
lómetros que deverá afirmar-se como 
uma importante via para o transporte 
de turistas e de mercadorias no Alto 
Douro Vinhateiro Património Mun-
dial. Não tenho dúvidas sobre o exer-
cício de planeamento que nos conduz 

ao PlanoNacional de Reformas nem 
sobre as prioridades estratégicas assu-
midas. O principal estímulo será cer-
tamente o da sua implementação e da 
capacidade de todos os protagonistas 
se alinharam pelo mesmo desígnio, o 
da redução das assimetrias regionais.

As metas portuguesas já estão 
estabelecidas e seguem os objeti-
vos da Europa 2020. São metas de-
safiantes e só com audácia é que as 
conseguiremos cumprir. O Norte de 
Portugal está muito motivado para 
participar deste Plano de Reformas, 
convicto de que em 2020 não só a re-
gião como o país sairão fortalecidos.■

Plano Nacional (e Regional) de Reformas

Emídio Gomes

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

A recente visita do Presidente da 
República ao Alentejo acentuou a 
necessidade de se refletir e atuar 
sobre as questões da demografia 
e da desertificação em Portugal. 
Foi, de igual modo, noticiado que a 
coordenadora da Unidade de Valoriza-
ção do Interior pretende por nas mãos 
do primeiro-ministro, num prazo de 

cinco meses, um conjunto de medidas 
com o objetivo de revitalizar o interior. 
Ninguém tem dúvidas que este é um 
tema atual e um sério problema do país!
A Europa tem vindo a dedicar nos 
últimos quadros comunitários um 
envelope de fundos estruturais des-
tinados às regiões de convergên-
cia. No entanto, a convergência na 

sua distribuição não foi cumprida. 
Os fundos comunitários substituí-
ram o orçamento de estado e a lógica 
da adicionalidade não se verificou. 
Pelo contrário, parece que as as-
simetrias intrarregionais poderão 
agravar-se. Se não vejamos alguns 
dados publicados recentemente.
Segundo o jornal expresso, os in-
vestimentos superiores a €5 mi-
lhões apoiados no âmbito do 
Compete 2020, que somam €873 
milhões de novos investimentos 
no país,confirmam esta dinâmica. 
A faixa litoral situada entre a região 
Centro até Viana do Castelo, à exceção 
de Évora, concentra 38 dos maiores 

projetos do país, cujo valor total ascen-
de a € 540 milhões de investimentos. 
Se analisarmos a distribuição dos 
projetos financiados ao nível do Nor-
te 2020, este retrato não se altera.
Assim, será pertinente repensar 
a lógica atual de distribuição dos 
fundos comunitários e eventual-
mente da organização do território. 
Esta lógica ganha uma dimen-
são adicionalnuma altura em que 
a narrativa política introduziu o 
tema da descentralização de com-
petências nas regiões associado 
a um reforço da democratização.
Parece-me este um bom tema 
atual passível de reflexão.■

Um novo olhar para os territórios desafiantes

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

A comercialização de vinhos da 
Região Demarcada do Douro, com 
Denominação de Origem e Indi-
cação Geográfica, ultrapassou pela 
primeira vez, em 2015, os 500 mi-
lhões de euros, na sequência de um 
crescimento de 2,9% no volume de 
negócios. O Douro é a principal re-
gião vitivinícola de Portugal, repre-
sentando mais de 40% da produção 
nacional e 76% do valor de expor-
tações de vinhos portugueses com 
denominação de origem, sendo o 
Vinho do Porto um dos mais inter-
nacionalizados vinhos do mundo.

Através dos vinhos produzidos 
e das características únicas do seu 
território, a Região Demarcada do 

Douro apresenta uma maturidade 
consolidada, um dinamismo susten-
tado e uma capacidade de inovação 
consistente, projetando-se com uma 
imagem de prestígio e de reconhe-
cimento nacional e internacional.

De forma breve, diria que temos 
um território de eleição, duas deno-
minações de origem de excelência e 
uma presença forte em Portugal e no 
mundo. À mais antiga região demar-
cada e regulamentada do mundo as-
sociamos uma nova força e afirmamo-
-nos como uma das mais inovadoras.

Estes resultados são fruto de um 
trabalho que conjuga a ação das em-
presas com a ação das instituições que 
trabalham diretamente com o sector 

vitivinícola, como o IVDP, e outras 
que, não trabalhando diretamente 
com este sector, o apoiam e tam-
bém contribuem para o seu sucesso 
e afirmação, como as Autarquias, 
as Universidades ou as entidades 
ligadas ao Território e ao Turismo. 

2015 foi, ainda, um ano que per-
mitiu, entre outros, consolidar proje-
tos como o Portal do Viticultor, uma 
inovação no sentido da simplificação 
administrativa que permite melho-
rar a resposta aos viticultores e, por 
conseguinte, a disponibilidade de 
um instrumento que constitui uma 
mais-valia para a gestão do potencial 
vitícola da região; incrementar a ca-
pacidade de resposta no âmbito do 

controlo e certificação através do de-
senvolvimento de novas técnicas ana-
líticas; reforçar a proteção das duas 
Denominações de Origem em 160 
países, além da proteção obtida na 
internet através dos domínios .wine 
e .vin; aumentar o número de mer-
cados trabalhados no âmbito da pro-
moção; ou, afirmar projetos como o 
Port Wine Day que celebra a data de 
criação desta Região: 10 de setembro. 

Estes factos motivam-nos e 
trazem responsabilidade acresci-
da. Temos sempre novos desafios, 
pelo que nos compete continuar a 
trabalhar de forma concertada e 
em diálogo constante com quem 
todos os dias está no terreno.■

2015 - um ano histórico para o Douro

Manuel de Novaes 
Cabral
Presidente do Instituto dos Vi-
nhos do Douro e do Porto, I.P. 
(IVDP)
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A saúde pode ser mesmo uma das 
grandes bandeiras neste território.

São muitas as coisas que unem 
os Municípios que compõem a 
Associação de Municípios do Vale do 
Douro Sul. 

Há uma vontade crescente para 
desenvolver projetos a esta escala. 

Pelas conversas que vou tendo, 
verifico que todos os 10 concelhos 
querem preservar estes laços. 

A saúde apresenta-se como uma 
das preocupações comuns e está bem 
presente em todos os Autarcas. O bem 
estar e saúde dos seus concidadãos 
é a prioridade  estruturante para as 
autarquias deste território. 

Conscientes da existência na 
região de um processo disruptivo 
neste setor, deixando este território 
repartido por vários organismos 
diferentes, mesmo assim, os 
concelhos estão dispostos a, em 
conjunto, encontrarem o melhor 
caminho para os seus cidadãos , nesta 
dimensão tão fundamental da vida 
humana. 

No passado dia 21 de abril,  na 
Associação  de Municípios do Vale 
do Douro Sul, por iniciativa do seu 
Presidente, João Paulo Fonseca, 
e colaboração do Presidente do 
Conselho da Comunidade do 
Aces Douro Sul, Valdemar Pereira, 
debateu-se saúde e analisou-se a 
possibilidade de, eventualmente em 
simultâneo ou na medida das decisões 
locais, os Municípios aderirem à 
Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis, sendo mais uma evidência 
da importância da saúde nas políticas 
de desenvolvimento nesta região. 

Também as Instituições estão 
a dar passos importantes no 
aproveitamento de sinergias. 

Recentemente foi apresentado 
em evento muito participado, aonde 
estavam representadas mais de 50 
Instituições do Douro Sul, o projeto 
Rede Social Saúde que tem como 
instituição âncora a Santa Casa da 
Misericórdia de Lamego. 

Há , por estes lados, com estas 
iniciativas, uma esperança crescente. 

A liderança dos Municípios 
do trabalho a realizar na área 
da saúde numa visão holistica, é 
fundamental. Os Municípios  tem 
o direito e o dever de promoverem 
trabalho em rede nos seus territórios, 
desenvolvendo mecanismos de 
organização inovadores assentes 
num diálogo constante e na assunção 
de compromissos institucionais, 
quer sejam organismos de tutela do 
governo central ou instituições locais. 

Para o esforço de integração dos 
vários níveis de cuidados ( Promoção 
da saúde , Cuidados de Saúde 
Primários, Hospitais e Cuidados 
Continuados) num modelo de 
trabalho em rede supra concelhia, a 
Associação de Municípios apresenta-
se neste processo e a este nível, como 
a estrutura de liderança política e 
eventualmente organizacional. 

Depois da fase  em que se 
construíram ou melhoraram as infra-
estruturas indispensáveis de saúde em 
toda a região, permitindo a existência 
dos meios, todos reconhecem 

a importância desta nova etapa 
que procura uma coordenação 
organizacional. 

Não poderia deixar de 
manifestar a minha satisfação por, 
paulatinamente, serenamente e com 
cautela, se estar a desenvolver um 
caminho inovador e que pode servir 
de exemplo para outros territórios 
idênticos em Portugal. Isso foi 
claramente afirmado e salientado,  no 
evento Cidadania em Saúde - Douro 
Sul 2016, por pessoas com uma 
consciência nacional da organização 
do sistema de saúde. 

Nunca é de mais salientar, que 
esta nova abordagem dos problemas 
na região e a busca de caminhos que 
levem à solução, é possível, porque 
a visão dos Líderes concelhios e ao 
nível da Associação de Municípios, 
é extraordinariamente bem 
estruturada, existindo também  uma 
proximidade humana que facilita o 
diálogo. 

“O caminho faz-se caminhando”
O Douro Sul, faz todo o sentido!■

O Douro Sul - faz, cada vez mais, sentido!

Domingos 
Nascimento

Chegamos à altura das 
grandes decisões, onde se 
exige grande competitivi-
dade e respeito máximo.

 Águias e leões estão sepa-
rados apenas por dois pontos 
quando restam três jornadas para 
o final do Campeonato. Sendo 
que o Sporting ainda terá que jo-
gar no Estádio do Dragão e em 
Braga, e o SL Benfica deslocar-
-se-á ao Funchal e terá que rece-
ber Vitória de Guimarães e Na-
cional da Madeira. Muita coisa 
pode mudar e quem pensar que 
o título está já decidido comete, 
quanto a mim, um erro primário. 

Esta última vitória do Spor-
ting frente ao União da Madeira 
correspondeu a uma exibição me-
nos conseguidas da equipa de Jor-
ge Jesus. No entanto, os dois golos 
marcados bem cedo no encontro 
foram suficientes para arrecadar 
os três pontos e colocar muita 
pressão na formação orientada 

por Rui Vitória, que apesar de 
não ter também realizado uma 
excelente exibição, deslocou-se a 
Vila do Conde e venceu de for-
ma tangencial, com Raul Jimenez 
a saltar do banco para dar a to-
dos os adeptos benfiquistas mais 
uma enorme alegria. Este avan-
çado mexicano está a ser verda-
deiramente precioso, decidiu na 
Rússia, em Coimbra, agora no 
Estádio dos Arcos... Apesar de 
passar grande parte do tempo no 
banco de suplentes está sempre 
“dentro” do jogo, com um pensa-
mento positivo e proactivo, sendo 
os seus golos uma consequência 
disso mesmo. Já o melhor mar-
cador do Campeonato, Jonas, é 
um verdadeiro craque que com-
bina na perfeição com Nico Gai-
tán, juntos dão um espectáculo 
que se transforma num autênti-
co bálsamo para quem procura 
constantemente o bom futebol.  

O FC Porto venceu o seu de-

safio por 2-1 frente à Académi-
ca, num jogo em que controlou 
e que podia até ter vencido por 
uma maior diferença. Destaque 
ainda para os fantásticos golos 
de Pedro Nuno e Ruben Neves 
na primeira parte desse encontro. 

A reeleição de Jorge Nuno Pin-
to da Costa para a presidência do 
maior clube da Invicta é também 
digna de registo. Acredito que 
será o homem indicado para lidar 
com este momento tão delicado 
que a sua instituição atravessa.  

Não só pelo conjunto de com-
petências que o levaram ao suces-
so por diversas vezes e que fizeram 
que o FC Porto tivesse um Museu 
respeitado em todo o Mundo, mas 
também pelo respeito enorme e 
pela confiança que, no fundo, os 
sócios do clube continuam a ter.  

Já no fundo da classificação, a 
quantidade de pontos muda, mas 
a emoção e a paixão continuam lá. 

Exactamente da mesma forma 

e em larga escala. Tondela com 
23 pontos, Académica com 24, 
União da Madeira com 26, Boa-
vista e Vitória de Setúbal com 29. 

Ainda tudo é possível, os 
adeptos destes cinco clubes 
estão com uma crença enor-
me, o apoio é em massa e to-
dos os jogos são agora encara-
dos como verdadeiras finais. 

Quanto a mim, a equipa orien-
tada por Petit - que está a fazer 
uma recuperação absolutamente 
sensacional - apesar de ocupar o 
último lugar da tabela, está a jogar 
com qualidade e com muita “alma”. 

Penso que acabará por 
manter-se no principal esca-
lão do futebol português, res-
ta saber quais as duas equipas 
que não o conseguirão fazer... 

Pouco por jogar, tudo por 
desvendar, assim vai o nos-
so Campeonato recheado 
de emoção, tanto pelo títu-
lo como pela manutenção.■ 

Campeonato ao rubro, pouco por jogar e tudo por desvendar  

Tiago Nogueira
Jornalista
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Preparação:

Derreta a manteiga numa frigidei-
ra e salteie os restantes legumes 
e cozinhe, mexendo, durante 3-4 
minutos.
Adicione a farinha e cozinhe du-
rante 1 minuto. Retire a frigideira 
do lume e adicione o caldo de le-
gumes, o leite e o vinho branco. 
Volte a colocar a frigideira ao lume 
e deixe ferver, mexendo, até espes-
sar. Inclua os orégãos e tempere 
com sal e pimenta a gosto. Junte 
as azeitonas.
 Tenda metade da massa sobre 
uma superfície ligeiramente polvi-
lhado com farinha para formar um 
rectângulo de 38 x 15 cm.
 Estenda a outra metade da massa 
com a mesma forma mas um pouco 
maior a toda a volta. Coloque o rec-
tângulo mais pequeno num tabu-
leiro de forno revestido com papel 
vegetal humedecido.
Deite o recheio de forma uniforme 
em cima do quadrado mais peque-
no, deixando uma margem de 1 cm 
nas extremidades.
 Usando uma faca afiada, faça fen-
das paralelas na diagonal ao longo 
do rectângulo até 2,5 cm de cada 
extremidade longa.
Pincele as extremidades do rectân-
gulo menor com ovo batido e colo-
que o rectângulo maior por cima, 
unindo firmemente as pontas para 
as selar.
 

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

TARTE FOLHADA 
DE LEGUMES

VERDE - AMARELO - ROSA - VERMELHO 
AZUL - PRETO - ROXO 

Sopa de letras do VivaDouro

Entra um anão num bar. Vendo um balcão muito alto, 
começa aos saltos: - Um sumo! Um sumo! Ninguém 
aparecia. Ele dá uma volta ao balcão e vê outro anão 
aos saltos: - Fresco ou natural? Fresco ou natural?

Ingredientes:

500 g de massa folhada
1 ovo, batido
2 colheres de sopa de margarina
1 alho-francês, às tiras
1 pimento vermelho, sem sementes e 
cortado em tiras
1 pimento amarelo, sem sementes e 
cortado em tiras
50 g de cogumelos, laminados
75 g de pontas de espargos
2 colheres de sopa de farinha de trigo
6 colheres de sopa de caldo de legumes
6 colheres de sopa de leite
4 colheres de sopa de vinho branco 
seco
1 colher de sopa de orégãos, picados
1 colher de sopa de azeitonas às rode-
las pretas

Anedota:
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Reveja alguns momentos do 
primeiro ano do VivaDouro


