
Vila Real volta a vibrar com o 
desporto automóvel

Autarcas de Armamar, 
Mesão Frio, Murça, Sabrosa 
e Tabuaço satisfeitos com 
reabertura dos tribunais
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Colégio da Boavista em Vila Real 
vai despedir meia centena 
de docentes

Circuito Internacional realiza-se este fim de semana 
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Caros leitores,

A notícia de restabeleci-
mento das infra-estruturas ju-
diciais na nossa região só pode 
ser vista como muito positiva 
para todos. Se se compreende 
perfeitamente que exista uma 
necessidade de otimizar os re-
cursos e de os transformar e 
agrupar de modo a que os cus-
tos possam ser melhorados e 
os serviços aos cidadãos terem 
melhor qualidade, também é 
verdade que quando se faz essa 
otimização é muito importante 

ter em conta os custos que os 
utilizadores dos serviços vão 
ter. Depois de ter sido feita essa 
análise, foi decidido restabele-
cer um conjunto de cinco tri-
bunais na nossa região, o que, 
sem dúvida, vai melhorar mui-
to a maneira como a população 
se aproxima da justiça, fazendo 
com que as questões e quezílias 
entre os cidadãos possam vir a 
ser resolvidas eficiente e efi-
cazmente, o que deve ser o ob-
jetivo de qualquer dos sistemas 
de justiça do estado.

Espero apenas que este 
anuncio de intenções seja 
muito mais do que o que foi 
anunciado e que possamos ter 
de novo julgamento de causas 
nestes cinco tribunais, não se 
limitando este restabelecimen-
to a ser para “Inglês Ver” para 
efeitos administrativos e que 
traga, de facto, mais valias para 
a população da região que bem 
precisa de boas noticias!

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

Luís Braga da Cruz

Por razões conhecidas, o interior do País foi-se isolando e não sendo tão 
atractivo para o investimento como o litoral. Sem oportunidades de emprego não 
reteve os seus naturais, o que mais reduziu a sua capacidade de reacção à adver-
sidade. Durante anos, acreditou-se que o isolamento poderia ser quebrado pela 
oferta de novas acessibilidade. Nos anos 80, quando nos questionávamos sobre as 
prioridades para o desenvolvimento da Região Norte, não hesitávamos em eleger 
o IP4 como a primeira grande intervenção de nível regional. Esta opção radicava 
num sentimento de coesão territorial. 

Com o tempo, outros conceitos foram adoptados e entraram no jargão técni-
co. Um deles foi o da competitividade territorial. Tal como as empresas, também 
os territórios podem ser mais ou menos competitivos, dependendo o seu sucesso 
da forma como estão organizados, guarnecidos de recursos ou, ainda, da ambi-
ção das suas gentes. Os territórios em competição comparam-se entre si e tentam 
adaptar-se à mudança. A União Europeia, no quadro da política de coesão terri-
torial, começou a referir-se aos factores de competitividade para cada região. São 
quatro os factores de competitividade considerados mais decisivos para um dado 
território: a sua dotação em infraestruturas e em equipamentos; a capacidade dos 
seus recursos humanos; o grau de isolamento em relação a lugares centrais; a ca-
pacidade de lidar com a inovação. Para Portugal, e para o Norte em particular, 
reconhecia-se que em matéria de infraestruturas e equipamentos já estávamos 
relativamente bem dotados. Também se considerava que tinha havido um grande 
progresso em matéria educativa e que gradualmente estávamos menos distantes 
dos países mais desenvolvidos. Qual era então o ponto crítico? A forma como in-
tegramos a inovação nas nossas prioridades, sendo a inovação entendida como a 
capacidade de transformar conhecimento em valor económico. Sabemos que na 
sociedade contemporânea, para além do conhecimento transmitido de geração 
em geração pela via familiar ou pelo sistema educativo, são as instituições de en-
sino superior e de investigação que mais conhecimento acrescentam e difundem 
junto das novas gerações. Reconhecemos o contributo da UTAD e do Politécnico 
de Bragança para esse desígnio.

Hoje, o investimento mais reprodutivo é o que se aplica na capacidade de 
gerar novo conhecimento. Porém, tem de ser acompanhado por um muito maior 
esforço para o tornar útil e lhe atribuir valor económico. Essa responsabilidade já 
é de toda a sociedade: das autarquias locais, das empresas, das pessoas conscientes 
da sua responsabilidade como agentes de mudança social. Este é também o maior 
desafio que se coloca aos transmontanos.■

Engenheiro Civil

POSITIVO

Vila Real

A empresa 4ALL Software, 
spin-off da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro (UTAD), incubada no 
Regia-Douro Park, em Vila 
Real, acaba de lançar a Race 
Masters, “a primeira aplica-
ção mobile a nível mundial” 
que agrega os resultados e 
classificações das principais 
competições motorizadas.

NEGATIVO

Vila Real

Durante uma marcha “len-
ta e buzinão” realizada em 
vários pontos do país para 
tentar pressionar o Governo 
a reduzir os custos das por-
tagens nas ex- sctus, foram 
poucos os automobilistas 
que se manifestaram em 
Vila Real.

Alerte para o que está bem e denuncie o que está mal. Envie-nos as suas fotos para geral@vivadouro.org
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No dia 15 de junho, Luís Silva, natural da Folgosa do Douro, 
município de Armamar deu ontem um passo muito importante 
para recuperar o record do Guiness, que já foi seu, para o maior 
tempo a dar toques de cabeça com uma bola de ténis. O partici-
pante conseguiu o tempo de cerca de 1 hora e 30 minutos. Este 
novo tempo de Tennis Ball Heading - Duration terá que ser agora 
validado pelo Guiness World Records no Reino Unido.

O Município de Alijó em parceria com a Comissão de Festas de Sanfins do Douro organiza-
ram a segunda prova do calendário do Troféu Trial das Estrelas, uma prova que tem lugar sob a 
égide da Federação Portuguesa de Todo-o-Terreno Turístico, Trial e Navegação 4X4.

Record do Guiness volta para Armamar

II Gala de Desporto em Peso da Régua

Alcatroamento da estrada da estação de Barqueiros

Município defende interface fluvial no Douro

Troféu Trial das Estrelas passou por Sanfins do Douro

Biblioteca Municipal estimula o gosto 
pelo livro e pela leitura.

No dia 3 de junho, a Bibliote-
ca Municipal de Murça acolheu 
mais uma edição de “Jantar com 
Histórias em Pijama”, organizada 
em parceria com a Biblioteca Es-
colar do Agrupamento de Escolas 
de Murça. A actividade, concebida 
para os alunos do 4.º ano de esco-
laridade, iniciou-se com a leitura 
de anedotas e adivinhas.

“Jantar com Histórias em Pijama” na Biblioteca Municipal

Torre de Moncorvo realizou Festival do Solstício – 
Edição Jardins

Praia Fluvial da Congida integra classificação 
de “Praias com Qualidade de Ouro” 

No seguimento da política de requalificação da rede viária do concelho de Mesão Frio, a autarquia 
procedeu a mais um alcatroamento, desta vez, na estrada da estação da freguesia de Barqueiros. Para 
além desta intervenção, foram já melhorados alguns pontos de acesso, nomeadamente aos lugares da 
Rede, Brunhais e Cotinho.

A II Gala de Desporto de Peso da Régua realizou-se a 4 de junho, no Pavilhão Multiusos 
Municipal António Saraiva. Pelo segundo ano consecutivo, a Gala de Desporto de Peso da Ré-
gua homenageou os atletas que se distinguiram ao longo da época 2015/16. Esta é uma iniciativa 
da Câmara Municipal, em parceria com os Clubes e Associações desportivas.

Nos dias 18 e 19 de Junho o Município de Torre de Moncorvo comemorou o solstício de Ve-
rão, com um a realização do Festival do Solstício – Edição Jardins. Durante os dois dias decorre-
ram diversas atividades destinadas ao público em geral e às famílias, nomeadamente oficinas de 
ciência e arte, astronomia, animação de rua, contador de histórias, yoga, tendas e vendas, visitas 
orientadas, marionetas, Dj, performances, teatro e concertos.

No âmbito do projeto “Douro’s Inland Waterway 2020”, decorreu no dia 3 de junho na Quinta 
Nova em Covas do Douro, o “Douro Business Brunch-The Future of the Douro`s Inland Water-
way”, uma reunião de trabalho promovida pela APDL-Administração dos Portos do Douro, Lei-
xões e Viana do Castelo, S.A.

Neste importante encontro que abordou e promoveu a reflexão sobre o futuro do Douro Na-
vegável numa escala europeia, nacional e regional, esteve presente, o representante da Comissão 
Europeia Brian Simpson Coordenador Europeu para as Auto Estradas Marítimas. 

Site do Espaço Miguel Torga “online” 
O Espaço Miguel Torga em S. Martinho de Anta, avançou com um novo meio de informação 

dos seus conteúdos e promoção das suas atividades, criando o seu próprio site que está disponí-
vel desde 14 de junho. Trata-se de uma nova capacitação digital que irá dar a conhecer os vários 
eventos da instituição, projetos em cursos e outras ações multiculturais, cujo epicentro será a 
figura de Miguel Torga. 

Festa do livro e da Criança 2016

Arrancou, no dia 1 
de junho, dia Mundial da 
Criança, mais uma edição 
da Festa do Livro e da 
Criança em Alijó.

Ao longo de três dias 
a “alegria e as brincadei-
ras das crianças conta-
giaram todos os que se 
deslocaram ao certame”, 
afirmou a autarquia ao 
Jornal Vivadouro.

Durante a semana de 6 a 8 de junho, a Biblioteca Municipal de Tarouca (BMT) promoveu mais 
uma atividade lúdica e educativa junto das crianças do pré escolar. Distribuídas pelos três dias da 
semana, as cerca de cento e trinta crianças dos Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas Dr. 
José Leite de Vasconcelos e Santa Casa da Misericórdia dirigiram-se à Biblioteca Municipal para 
participar no evento.
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Encontro Nacional de Minis em Peso da Régua
De 30 de junho a 4 de julho, Peso da Régua será palco do Encontro Nacional de Minis Mas-

culinos e Femininos 2016, uma das provas com maior visibilidade do calendário nacional de an-
debol. A iniciativa contará com a presença de 1.500 atletas e decorrerá no Pavilhão Multiusos 
Municipal António Saraiva.  
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A Praia Fluvial da Congida, em Freixo 
de Espada à Cinta, integra a classificação de 
“Praias com Qualidade de Ouro” atribuída 
pela Quercus, às zonas balneares detentoras 
de águas com resultados de qualidade. No 
total, e de acordo com informação disponi-
bilizada pela associação ambientalista foram 
distinguidas 382 praias com “Qualidade de 
Ouro”, 338 zonas balneares costeiras, 36 in-
teriores e 8 de transição.



 No passado dia 5 de junho, foi inaugurada a 
exposição de fotografia “Aves do Feital” de António 
Joaquim Fernandes, no auditório do Museu do Fer-
ro e da Região de Moncorvo. A exposição é consti-
tuída por 119 fotografias de aves captadas pelo fotó-
grafo amador, sendo que a maior parte delas foram 
tiradas numa propriedade em Maçores, “o Feital”, 
que dá o nome à exposição.

Em abril de 2015 foi inaugurada a Loja Interativa de Turismo de Vila Real, integrando a Rede de 
Lojas Interativas do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Neste primeiro ano de atividade a LIT 
de Vila Real registou cerca de 14.000 visitas, sendo o mês de agosto o período de maior afluxo, com 
um total de 3059 visitantes. Os meses de maio, junho, julho e setembro concentram igualmente uma 
elevada procura daquela estrutura, somando 7387 atendimentos.

Exposição de fotografia “ Aves 
do Feital” patente no Museu do 
Ferro até 30 de Setembro

Loja Interativa de Turismo de Vila Real registou 14 mil visitas 
no primeiro ano de atividade “Rota da Cigadonha” em Torre de Moncorvo contou 

com cerca de 120 participantes 

Projeto Capella realizou-se mais uma vez em Arroios

Município presente no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro 
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Provas de conhecimento em Mesão Frio

 A aldeia de Carviçais recebeu no passado dia 5 de Junho, durante a manhã, o passeio 
pedestre “Rota da Cigadonha”. A população aderiu bem à iniciativa promovida pela Junta de 
Freguesia de Carviçais com o apoio do Município de Torre de Moncorvo. 

O Município de Santa Marta de Penaguião esteve 
presente na Loja Interativa de Turismo do Aeropor-
to Francisco Sá Carneiro, numa ação promocional do 
concelho. Segundo a autarquia, “a iniciativa veio dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido pelo executivo 
municipal em torno da divulgação e promoção exter-
na da marca Santa Marta”. 

Alunos de Moimenta da Beira vencem concurso 
matemático “Mentes Brilhantes”

Três alunos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira venceram a 13ª edição 
do concurso matemático “Mentes Brilhantes” para alunos do 1º ciclo e 2º ciclo do distrito de 
Viseu, promovido pelo Departamento de Ciências Exatas e Naturais da Escola Superior de 
Educação de Viseu. O evento matemático tem como objetivo fomentar o gosto pela mate-
mática; desenvolver a capacidade de resolução de problemas; promover a utilização da ma-
temática numa perspetiva lúdica; e incentivar o espírito de grupo e a capacidade cooperativa.

Com a chegada do terceiro sábado do mês, esteve de regresso à aldeia de Arroios (Vila Real), 
no passado dia 18 de junho, o Projeto Capella. Música, poesia, dança, petiscos regionais e vinhos do 
Douro, DOC e Porto, foram as palavras-chave da terceira edição do encontro. As portas da Capela de 
Arroios, imóvel do século XVIII que marca uma das mais belas praças do Douro, abriram-se para re-
ceber a obra poética do autor espanhol Pablo Fidalgo Lareo. Julho traz à Capela de Arroios o escultor 
Moisés Tomé com uma exposição em que recupera uma antiga técnica de fundição conhecida como 
“cera perdida”.
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O município de Vila Nova de Foz Côa parti-
cipou na divulgação das potencialidades turísticas 
do concelho no Rock in Rio, através do TOPAS 
(Tourism Public Auto Service) que consiste num 
autocarro transformado em loja interativa de turis-
mo itinerante, promovido pela Turismo do Porto 
e Norte de Portugal. Assim, durante o festival, que 
se realizou nos dias 26 a 28 de Maio em Lisboa, foi 
possível encontrar material e vídeos promocionais 
do concelho dos dois patrimónios mundiais, junto 
à zona de acesso das bilheteiras do Rock in Rio.

Vila Nova de Foz Côa marca presença no Rock in Rio 

Peça “O Macaco do Rabo Cortado” representada 
em Foz Côa

No passado 3 de Junho, em continuidade com a comemoração do Dia da Criança, foi 
apresentada uma peça de teatro no Auditório Municipal de Vila Nova de Foz Côa, destinada 
aos alunos do Agrupamento de escolas, entre os quais, pré-escolar e primeiro ciclo, o patro-
nato e os alunos do CDCI. A peça exibida foi a história de “O Macaco do Rabo Cortado” 
que anda de local em local a arranjar confusão, de António Torrado, encenada pelo grupo 
Filandorra – Teatro do Nordeste. 

Numa ação conjunta entre a Câmara Municipal de Penedono, o Agrupamento de Esco-
las Álvaro Coutinho – o Magriço e a Associação de Pais foi promovida, no dia 18 de junho, 
no Auditório da Escola Básica de Penedono, uma tertúlia subordinada ao tema “Esbater as 
Desigualdades, Realçar as Diferenças”.

Tertúlia “Esbater as Desigualdades, Realçar as Diferenças” 
realizada em Penedono
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O projeto CAST - Centro de Animação Sócio-Cultural e Teatro de S. João da Pesqueira foi no-
meado para os finalistas dos Prémios Município do Ano, que distinguem as boas práticas dos municí-
pios no território nacional, na dimensão social, económica e ambiental. Na cerimónia que se realizou 
no Forte de Beliche, em Sagres, o CAST foi distinguido com uma menção honrosa ao ser escolhido 
como finalista, depois do processo de seleção das cerca de uma centena de candidaturas, que chega-
ram ao júri do concurso.

Projeto CAST nomeado nos Prémio Município do Ano

Inscrições abertas para as Férias Desportivas 
de Verão em Moimenta da Beira

Estão abertas as inscrições para as “Férias Desportivas – Verão 2016” promovidas pela Câma-
ra Municipal de Moimenta da Beira. Vão decorrer em dois períodos distintos. O primeiro, de 27 
de junho a 1 de julho, para as crianças dos 6 aos 11 anos de idade. E o segundo, de 4 a 8 de julho, 
para as crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos. As inscrições podem ser feitas diretamente no 
Pavilhão, na Piscina e na Biblioteca Municipal ou ainda no Balcão Único de Atendimento que 
funciona no edifício dos Paços do Concelho. E também através dos contactos telefónicos 925 200 
234 ou 254 581 002.

Durante o dia 2 de junho, no salão nobre da 
Câmara Municipal de Mesão Frio, realizaram-se as 
provas de conhecimento em aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos, para um total de 63 munícipes. 
As provas destinaram-se àqueles que aplicam, ou 
pretendam aplicar produtos fitofarmacêuticos de 
uso profissional e que, em 16 de abril de 2013, te-
nham completado 65 anos de idade.
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A ministra da justiça, Fran-
cisca Van Dunem, anunciou 
recentemente que serão ati-
vados 20 tribunais que foram 
encerrados na última reforma 
do mapa judiciário, na sua 
maioria instalados no “inte-
rior rural e envelhecido”. Cin-
co desses tribunais pertencem 
a municípios que integram a 
Comunidade Intermunicipal 
do Douro.

Depois de verem os tribunais encerra-
dos na última reforma do mapa judiciário, 
os autarcas veem agora esta medida como a 
“reconquista de um direito que nunca deve-
ríamos ter perdido”, afirmou Alberto Pereira, 
presidente do município de Mesão Frio.

Na opinião do edil, “o acesso à justiça 
tem de ser um direito de todos”, declarou. 
Segundo Alberto Pereira, o “fecho do tribu-
nal representou um duro golpe e uma página 
negra na história do concelho”, acrescentou. 

Também Carlos Carvalho, presidente do 
município de Tabuaço, considera que esta 
é uma medida de “importância fundamen-
tal”, ressalva no entanto que “esta reativação 
não satisfaz na plenitude porque no fundo 
não vamos recuperar todas as valências que 
tínhamos antes do seu encerramento”, con-
fessou.

José Maria Costa, edil de Murça, acredita 
que esta medida “é a restituição da dignidade 
e da história aos territórios e da consideração 
pelas pessoas que a ocupam”. 

Para Alberto Pereira o fecho dos tribu-
nais “veio agravar o fosso que separa o litoral 
do interior e contribuir decisivamente para 
a desertificação, afastando a justiça das po-
pulações”. Uma vez que a “população teve de 
percorrer distâncias de mais de 80 quilóme-
tros para Vila Real, ou de 200 quilómetros 
para Chaves”. 

Carlos Carvalho sublinha o problema 
das acessibilidades, “as dificuldades são 
dentro de uma rede de transportes públicos 
praticamente inexistente no nosso distrito 
e de uma realidade viária bastante sinuosa”, 
afirmou. 

Desta forma, na perspetiva de Francisca 

Van Dumem, a reativação dos tribunais visa 
“combater a desertificação do interior” e faci-
litar o acesso das populações ao essencial da 
oferta judicial”. 

Segundo um estudo que o governo enco-
mendou e que teve como objetivo aprofundar 
as necessidades das populações “ao nível do 
quarteirão”, como disse a ministra da justiça, 
atualmente existem 777 842 pessoas que estão 
a mais de 30 minutos de um tribunal criminal, 
219 823 delas com mais de 65 anos. 

Com o alargamento da rede, este número 
desce para 533 611.

Quanto aos tribunais de Família e Meno-
res, 2,6 milhões de pessoas estão a mais de 30 
minutos destas instâncias, 523 903 delas com 
menos de 19 anos. Com o alargamento da rede, 
descem para 1,7 milhões as pessoas que ficarão 
a mais de 30 minutos desta especialidade.

Reabertura dos tribunais beneficia um milhão de pessoas, diz estudo do governo

Os tribunais de Armamar, Mesão, Mur-
ça, Frio, Sabrosa e Tabuaço, fazem parte dos 
20 tribunais que vão ser reabertos ao público 
a partir de janeiro de 2017. 

Mudança implica investimento de 500 
mil euros. 

Os tribunais que serão reabertos no in-
terior terão a competência das atuais secções 
de proximidade e vão realizar atos judiciais 
como julgamentos e inquirições de testemu-
nhas. 

Carrazeda de Ansiães e São João da Pes-
queira fazem parte dos 27 municípios que 
vão abrir secções de proximidade que vão 
funcionar como tribunais, serão realizados 
julgamentos criminais que não exijam um 
coletivo de juízes - crimes menores puníveis 
com penas até cinco anos e também para ca-
sos de Família e Menores.

Texto e fotos: Salomé Ferreira 
                      Ana Portela

> Carlos Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Tabuaço > Alberto Pereira, presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio
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No conjunto, entre os criminais e os de 
Família e Menores, haverá 1,1 milhões de 
pessoas beneficiadas, refere o estudo.

“As nossas pessoas deixam de ter que se 
deslocar conforme tiveram que o fazer du-
rante todo este tempo, mas iremos continuar 
a lutar para ter todos os direitos que tínha-
mos desde 1841, que possam regressar ao 
concelho de Tabuaço”, afirmou Carlos Car-
valho. 

Na opinião de Alberto Pereira, “com a 
reabertura do tribunal, os mesão-frienses 
não voltarão a sentir o isolamento, nem os 
constrangimentos de vária ordem que se ins-
talaram para aceder à justiça”, revelou.

“O futuro será muito mais favorável e vol-
tará a existir uma dinâmica para o comércio 
local, nunca desisti de lutar pela reabertura 
do tribunal de Mesão Frio e persisti, porque 
acima de tudo, estão os interesses das popu-
lações”, acrescentou o autarca.

Municípios afirmam reunir as condi-
ções necessárias para a reabertura dos Tri-
bunais

“As condições para o bom funcionamen-
to do palácio da justiça de Mesão Frio já esta-
vam garantidas, pois a poucos meses do seu 
encerramento, recebeu obras de remodela-
ção em mais de 100 mil euros pagas pelo Mi-
nistério da Justiça”, revelou Alberto Pereira.

Carlos Carvalho sublinha que houve re-
centemente uma “visita por parte dos fun-
cionários do ministério da justiça a todos 
os tribunais que encerraram porque houve 
muitas vezes deslocação de mobiliário para 

outros que estavam necessitados, para perce-
ber aquilo que é necessário para abrir”, expli-
cou o edil de Tabuaço.

“Já manifestamos a nossa disponibilidade 
para mesmo nesse reequipamento do tribu-
nal, de comparticiparmos, se necessário for”, 
acrescentou.

Apesar de na opinião de José Maria Cos-
ta, o tribunal de Murça ter sido “autentica-
mente esventrado”, o autarca considera que 
com o “regresso de algum mobiliário, no-
meadamente da sala de audiências, a situação 
fica mais facilitada, no entanto a câmara está 
totalmente disponível para colaborar”, con-
cluiu. 

A medida prevê que os tribunais reaber-
tos entrem em funcionamento a partir de ja-
neiro de 2017.■

Reabertura dos tribunais beneficia um milhão de pessoas, diz estudo do governo

> Helena Mesquita Ribeiro, Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, visitou recentemente o Tribunal de Murça

Tribunais

Secções de próximidade

Legenda:

Os tribunais que vão reabrir 
na CIM DOURO
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Este protocolo, assinado en-
tre a UTAD e a ENMC, surge no 
seguimento do objetivo global de 
redução de emissões de gases com 
efeito de estufa e a contribuição 
significativa para essas emissões 
dos combustíveis para transportes 
rodoviários e as recentes alterações 
adotadas a nível europeu - Diretiva 
EU 2015/513 - sobre a sustentabi-
lidade acrescida dos biocombustí-
veis, que prevê metas mais ambicio-
sas e critérios de sustentabilidade 

mais estritos e a adequada trans-
posição para o direito nacional.

“Trata-se de uma diretiva ao 
quadro que é necessária cumprir 
e portanto as instituições que têm 
competências na área dos biocom-
bustíveis e bioenergias como é o 
caso da UTAD devem colaborar 
nesse sentido”, explicou Antó-
nio Fontainhas Fernandes, rei-
tor da instituição transmontana. 

“Neste caso para nós tem outro 
significado uma vez que também 

temos como marca o Eco Cam-
pus e todas as questões ambientais, 
nós consideramos que este Cam-
pus deve ser um laboratório vivo 
onde as instituições possam testar 
o seu conhecimento”, acrescentou. 

Na opinião de Paulo Carmona, 
presidente da ENMC, o protocolo 
assinado é “extremamente impor-
tante”, uma vez que “temos uma 
diretiva para transpor nesta área 
dos biocombustíveis e uma política 
de biocombustíveis europeia que é 
complexa e isso exige de todas as 
entidades que têm algum contribu-
to a fazer nesta área, nomeadamen-
te as universidades, que nos deem 
a uma perspetiva do que é que 
poderá ser feito em Portugal, na 
utilização de matérias-primas, de 
resíduos para a produção da bioe-
nergia”, afirmou aos jornalistas. 

“De forma a criarmos uma po-

lítica portuguesa de biocombustí-
veis, compatível com a política eu-
ropeia mas que possa aproveitar as 
nossas matérias-primas endógenas 
e todo o trabalho que é feito pelas 
nossas universidades e que essa 
produção de conhecimento possa 
ser utilizada por todos os portugue-
ses por via de uma transposição de 
uma diretiva que possa aproveitar e 
agregar esse conhecimento”, acres-
centou o presidente da ENMC. 

A colaboração da UTAD, 
através do investigador do CI-
TAB, Amadeu Borges, vai incidir 
no estudo das emissões de gases 
nocivos ao meio ambiente, resul-
tantes da utilização de biocombus-
tíveis, quando comparadas com 
as dos combustíveis de origem 
fóssil, com vista ao seu melhora-
mento; no estudo da performance 
de motores, quando alimentados 

a biocombustível; e na produ-
ção de biocombustíveis gasosos.

A universidade transmon-
tana revelou ainda recentemen-
te que se encontra a desenvolver 
um biocombustível sólido que 
resulta do aproveitamento de 
desperdícios de engaço e baga-
ço de uva, podas da vinha e de 
olival e de dejetos animais e ou-
tros subprodutos agropecuários.

Este projeto prevê a eliminação e 
aproveitamento de subprodutos da 
exploração agropecuária com vista 
à redução do impacto ambiental.

Transformados em esti-
lha, em peletes e em briquetes, 
estes serão um biocombus-
tível sólido, cujas principais 
vantagens serão a valorização 
económica e energética, mas 
também enorme potencial téc-
nico, económico e ambiental.■

UTAD colabora no estudo e desenvolvimento de Biocombustíveis
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), através do Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Bioló-
gicas (CITAB), vai colaborar com a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC) para o estudo e desenvolvimento de 
biocombustíveis, com vista à transposição de diretivas comunitárias para o direito Nacional. O protocolo foi assinado no passado dia 8 
de junho na Biblioteca Central da UTAD. 

Texto: Salomé Ferreira

No ano em que a Lei de Bases 
do Sistema Educativo completa 30 
anos, e tendo em conta as altera-
ções ocorridas na sociedade neste 
período, o objetivo do seminário 
prendeu-se com a “preocupação de 
conseguir criar condições para pre-
parar o futuro e podermos refletir e 
partilhar as ideias que temos sobre 
a educação”, explicou ao VivaDouro 
David Justino, Presidente do Con-
selho Nacional de Educação (CNE). 

“Para isso é necessário ter 
tempo, não ter pressa, para que 
as ideias possam amadurecer e 
ter espirito aberto para podermos 
aceitar ideias diferentes, à vontade, 

sem limite, podermos discutir, sem 
constrangimentos, em liberdade, 
aquilo que queremos da educação 
dos próximos anos”, acrescentou. 

O Seminário propôs-se as-
sim analisar e debater algu-
mas questões ligadas à liberdade 
de ensinar e aprender, ensino pú-
blico, ensino privado, direito das 
famílias na orientação da educação 
dos filhos, modelos de educação 
no estrangeiro, entre outros temas.

Nesse sentido, contou com um 
painel de oradores de várias insti-
tuições de ensino, nomeadamente, 
Manuel Braga da Cruz da Uni-
versidade Católica, Luis Bernardo 

da Universidade Nova de Lisboa, 
Pedro Barbas Homem, da Univer-
sidade de Lisboa, Carlos Estêvão 
da Universidade do Minho, Alda 
de Sousa do Instituto Abel Salazar, 
Francisco Vieira de Sousa do Ex-
ternato Marista de Lisboa, assim 
como o Reitor da UTAD e o Pre-
sidente do Conselho Nacional de 
Educação, entre outros convidados.

Uma vez que este é já o sexto 
seminário organizado pelo CNE, 
David Justino, revela que no mês 
dezembro será feita uma síntese 
de tudo aquilo que foi feito, “mas 
julgo que há já ideias boas sobre 
aquilo que é necessário mudar 

depois a decisão política é que 
fará o que entender”, afirmou ao 
fazer um balanço dos seminá-
rios realizados até ao momento. 

Mário Nogueira, líder da 
Fenprof, também marcou pre-

sença na iniciativa, sendo 
que na opinião do dirigen-
te, “o debate e o aprofunda-
mento do debate são sempre 
importantes e úteis”, de-
clarou ao VivaDouro.■

Liberdade de ensino e serviço público de educação 
debatidos na UTAD
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro recebeu o sexto seminário organizado pelo Conselho Nacional de Educação, dedicado 
à temática da liberdade de ensino e serviço público de educação. 

Texto e Foto: Salomé Ferreira

> António Fontainhas Fernandes e David Justino

> Paulo Carmona e Fontainhas Fernandes
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“É um projeto inédito que 
ainda está em desenvolvimen-
to e logo à partida, pelos testes 
que efetuamos, há duas gran-
des vantagens: a informação é 
muito mais fidedigna e a maior 
rapidez no desimpedimen-
to da via de trânsito”, afirmou 
aos jornalistas o comissário da 
PSP de Vila Real João Martins.

Como forma de exemplificar 
o tipo de trabalho que pode ser 

feito com recurso a esta tecno-
logia, foi realizado no campus 
da UTAD um acidente simu-
lado entre duas viaturas, onde 
foram recolhidos dados por 
dois agentes da PSP, um com 
recurso ao drone e outro uti-
lizando os meios tradicionais. 

O objetivo passa por usar 
esta tecnologia ao serviço da 
PSP e o projeto poderá ser 
posteriormente aplicado em 

todo o território nacional. 
Nesta demonstração foi 

utilizado um drone comer-
cial no entanto João Sousa, 
investigador da universidade 
transmontana, explicou que 
se encontra a ser desenvolvido 
um protótipo de baixo peso e 
pequenas dimensões que “po-
derá ser usado em quaisquer 
condições”, quer meteorológi-
cas, quer ambientes noturnos. 

João Sousa revelou ainda 
que se encontra a ser desenvol-
vida uma aplicação informáti-
ca que vai possibilitar criar um 
modelo tridimensional, gerado 
através das imagens recolhidas 
pelo drone, possibilitando rea-
lizar as medições do acidente 
de forma a substituir a tradi-
cional fita e anotações escritas. 

“Vamos tentar evitar essa 
parte e essas medições serão 
feitas ´a posteriori´ no mo-
delo tridimensional que vai 
ser gerado através das ima-
gens”, explicou o investigador. 

Os dados recolhidos serão 
inseridos numa plataforma, que 
vai estar interligada com a aplica-
ção que a PSP utiliza atualmente. 

João Sousa aponta diver-
sas vantagens a este método, 
nomeadamente a utilização da 
informação como prova em 
tribunal e a sua disponibili-
zação para memória futura. 

Para além disso, de acordo 
com o investigador, “basta um 
único agente chegar ao local, 
pegar no drone que, ao fim de 
30 segundos, está a voar sobre 

a área do acidente e não de-
mora mais de 10 minutos a re-
colher as imagens. Ao fim de 
pouco tempo pode-se também 
abrir a via”, referiu João Sousa.

Numa primeira fase serão 
os investigadores da UTAD a 
acompanhar os agentes da PSP 

ao local do acidente recolher e 
processar os dados. “Os polí-
cias usam o método tradicio-
nal, nós este novo método e 
depois vamos comparar para 
validar o processo de forma 
independente”, acrescentou.

Luís Pereira, agente princi-

pal da PSP, referiu que o pro-
cesso tradicional de recolha 
de dados em acidentes é um 
processo ainda “moroso”, uma 
vez que é tudo medido manual-
mente e inserido posterior-
mente no sistema informático.

Desta forma, o agente da 

PSP considera que, com a uti-
lização do drone, o trabalho 
“será mais rápido e eficaz”. 

O projeto conta com o 
apoio da Direção Nacio-
nal da PSP e foi já autori-
zado pela Comissão Nacio-
nal de Proteção de Dados.■

Polícia de Vila Real e UTAD testam drones em acidentes 
rodoviários 
A PSP de Vila Real e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) encontram-se a desenvolver um projeto inovador que 
pretende utilizar drones na investigação de acidentes rodoviários. Método permite recolher informação “mais fidedigna” e realizar uma 
intervenção mais rápida em caso de acidente. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

PUB

> João Sousa, investigador da UTAD

> João Martins, comissário da PSP de Vila Real 
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Qual o principal objetivo da 
criação da APCIVR?

A Associação Promotora surgiu 
no final de 2013 para responder a um 
desafio da Câmara Municipal para 
que as corridas pudessem regressar 
em 2014. Nascemos com essa função 
e atingimos o nosso objetivo logo após 
a eleição dos atuais órgãos autárquicos 
que tinham assumido esse compro-
misso. É uma associação composta 
por voluntários que têm a paixão pelas 
corridas e pelo circuito de Vila Real. 

Que balanço faz da atividade 
da associação até ao momento?

O balanço só pode ser posi-
tivo porque fizemos regressar as 
corridas a Vila Real e tornamo-las 
internacionais num patamar eleva-
díssimo. É um circuito com mais de 
80 anos mas que só teve um circuito 
FIA pela primeira vez em 2015. Este 
ano vai repetir-se e vamos ter nova-
mente o Campeonato do Mundo de 
Carros de Turismo, com uma novi-

dade, a realização da Taça Europeia 
de Carros de Turismo em Vila Real. 

Quais são as expetativas para 
a edição deste ano?

 As expetativas são sempre ele-
vadas. Acreditamos que o evento 
pode gerar o sucesso que gerou no 
ano passado e queremos sempre 
superar essa marca. Foi um evento 
com uma cobertura mundial e es-
peramos voltar a estar nos canais 
internacionais. No ano passado o 
evento teve como retorno mediático 
50 milhões de euros, no que diz res-
peito à cobertura televisiva. Em ter-
mos de público presente nas corri-
das contamos com 180 mil pessoas. 

Conseguirão superar a marca 
do ano passado?

 É difícil estimar porque o cir-
cuito de Vila Real é uma prova po-
pular e a maior parte das pessoas 
não precisa de adquirir bilhete para 
assistir à prova. Contudo, para as 

bancadas que são instaladas ain-
da existem bilhetes à venda e para 
o paddock também. Só depois do 
evento é que conseguimos ter uma 
noção exata. Os bilhetes são vendi-
dos no TicketLine, na Associação 
Promotora de Vila Real e nas bi-
lheteiras durante os dias da prova. 

Quais   são   os  preços dos 
bilhetes?

 Variam em função da escolha 
de bancadas com televisão, ou não. 
Variam também consoante a aquisi-
ção para todo o evento ou para um 
dia apenas. Os preços começam nos 
20 euros e terminam nos 50 euros.

Quais são os bilhetes mais ven-
didos?

No ano passado as bancadas 
que esgotaram mais depressa fo-
ram as mais caras. Com o bilhete 
mais caro o público tem acesso 
aos três dias do evento e garante o 
acesso ao paddock e o contacto 

mais próximo com os pilotos. Te-
mos pedidos de bilhetes de pessoas 
vindas da Argentina, Suécia, Ingla-
terra. Os estrangeiros são os que 
mais cedo adquirem ou reservam 
os seus ingressos. Este ano é um 
ano de garantia, no ano passado a 
prova ainda era estreante. Com a 
entrada da Volvo nesta competição 
o mercado nórdico também está 
interessado nesta prova e posso 
garantir que a marca vai trazer a 
Vila Real mais de 300 convidados. 

Para além de serem dedicados 
ao desporto automóvel estes tam-
bém são dias de festa para a cidade?

 São claramente três dias de fes-
ta. Queremos que a prova sirva de 
pretexto para as pessoas visitarem 
Vila Real e que sirva também para 
assistirmos aos espetáculos musi-
cais preparados para o evento e ex-
posições que vão abrir ao público. 
Vamos ainda apresentar um filme 
sobre os primeiros anos do circui-

to com memórias de pessoas que 
assistiram a essas edições. Vai ser 
apresentado pelo Museu do Som e 
da Imagem, no Teatro de Vila Real, 
no dia 15 de julho. As entradas para 
esses eventos estão já esgotadas e 
estão a ser pensadas novas sessões. 

O que é que o circuito de 
Vila Real tem de especial?

Este circuito realiza-se dentro 
da cidade e passa à porta da casa 
das pessoas. Além disso, é um cir-
cuito que preserva a tradição desde 
1931 porque decorre nos mesmos 
locais, com melhores condições de 
segurança. As pessoas de Vila Real 
também gostam de receber os vi-
sitantes e sabem receber. Essas são 
condições únicas deste circuito. 
Os circuitos urbanos são uma es-
pécie em vias de extinção e para 
Vila Real é uma honra pertencer 
a esse círculo restrito de provas.

Vila Real já tem intrín-
seco o gosto pelas corridas?

Notamos isso. Nós incomo-
damos a população local mas 
não sentimos esse incómodo. 
Sem os munícipes não era pos-
sível a existência desta prova.

Por onde passam os obje-
tivos futuros da associação?

 A Associação tinha esse obje-
tivo inicial que conseguiu atingir, 
mas estamos também a trabalhar na 
preservação da memória das corri-
das e editamos já um livro sobre o 
circuito antigo. Estamos a desen-
volver essa vertente e ambiciona-
mos a criação de um espaço mu-
seológico com ligação a esta prova. 
Sabemos que só podemos conti-
nuar a existir se o circuito também 
existir e o nosso trabalho passa por 
garantir isso, todos os anos.■ 

APCIVR tem expetativas elevadas em relação 
ao Circuito Internacional de Vila Real
Nas vésperas da realização da 46.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real o VivaDouro esteve à conversa com Eduardo Passos da 
Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real (APCIVR), com o objetivo de perceber o trabalho feito por esta associação 
e as expetativas para o evento deste ano. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Alguns membros da APCIVR 
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Vila Real vai voltar a vibrar 
com os motores dos carros de com-
petição, com a realização de mais 
uma edição do Circuito Interna-
cional, que decorre nos dias 24, 
25 e 26 na cidade transmontana. 

Depois das obras de instala-
ção do circuito e de reforçada a 
segurança do evento, Vila Real 
está pronta para receber mais uma 
edição do Circuito Internacional. 

De acordo com a organização 
cerca de 150 pilotos disputam os 
cinco campeonatos que integram 
o Circuito Internacional de Vila 
Real. A prova rainha volta a ser o 
campeonato Mundial de Carros de 

Turismo (WTCC), que teve estreia 
em 2015 e está garantido até 2017. 

Para além das provas nacionais, 
Legends Classic Cup, Campeona-
to Nacional de Clássicos Circuitos 
1300 e Campeonato Nacional de 
Velocidade, vai ainda realizar-
-se a Taça Europeia de Carros de 
Turismo (ETCC), que conta com 
a participação de dois pilotos por-
tugueses, o vila-realense Manuel 
Pedro Fernandes e Fábio Mota. 

Francisco Vieira e Brito, mem-
bro da Associação Promotora do 
Circuito Internacional de Vila 
Real, referiu na apresentação que 
se esgotaram as inscrições em to-

das as categorias que vão ser dis-
putadas na cidade, um facto que, 
frisou, “só acontece em Vila Real”.

Paralelamente às corridas de 
automóveis, a organização apos-
tou também num programa de 
animação diversificado que tem 
início na quinta-feira, com um 
desfile dos pilotos do WTCC desde 
o paddock até à Praça do Município, 
haverá ainda uma receção aos pi-
lotos nas antigas bancadas do cir-
cuito de Vila Real, onde a organi-
zação promete algumas surpresas. 

O programa conta ainda com 
concertos de David Fonseca, um 
tributo aos Rolling Stones e atua-
ção de DJS. Durante os três dias 
terá lugar uma mostra de produtos 
regionais, uma iniciativa da Comu-
nidade Intermunicipal do Douro. 

Pilotos portugueses ex-
pectantes com participa-
ção no circuito vila-realense 

Os pilotos Tiago Montei-
ro, Fábio Mota e Manuel Pedro 
Fernandes mostraram-se an-
siosos com a participação no 
46.º Circuito Internacional de 

Vila Real, na pista que caracte-
rizam como difícil”e “rápida”. 

Tiago Monteiro é o cabeça 
de cartaz das corridas de Vila 
Real e afirmou esta segunda-
-feira estar “bastante confian-
te” para a prova de Vila Real. 

“A Expetativa é boa, o iní-
cio da temporada foi bom, tra-
balhamos bem e conseguimos 
dar um salto em termos de 
performance do carro e os cir-
cuitos citadinos têm corrido 
bastante bem”, afirmou o pilo-
to na apresentação do Circuito. 

Este ano Vila Real rece-
be também a Taça Europeia de 
Carros de Turismo (ETCC), 
que vai contar com a participa-
ção de Fábio Mota e o vila-rea-
lense Manuel Pedro Fernandes.

Tendo já participado em 
cinco edições da prova em Vila 
Real, Fábio Mota considera este 
um “circuito difícil”, uma vez que 
na opinião do piloto “não exis-
tem escapatórias, o medo paga-
-se bastante caro, o grande se-
gredo é tentar ganhar o máximo 
de confiança possível nos treinos 
de sexta-feira e sábado para che-
gar a domingo com a confiança 
necessária para poder atacar”.

Manuel Pedro Fernandes, pi-
loto de Vila Real, confessa que 
sente “alguma emoção”, uma vez 
que tem a “pressão de toda a ci-
dade” em cima de si. “Realmente 

sinto um conjunto de emoções 
fortes e grandes por causa desta 
participação internacional aqui 
em Vila Real, mas é bom, dá-me 
força e faz-me querer ser melhor 
e ultrapassar todas estas dificul-
dades”, revelou aos jornalistas. 

WTCC é um “mo-
mento de afirmação tu-
rística” para o Douro 

“É um momento de afirma-
ção turística, visibilidade e re-
torno turístico não só para Vila 
Real, para o Douro e claramente 
para o Porte e Norte de Portu-
gal”, afirmou aos jornalistas Mel-
chior Moreira, presidente do Tu-
rismo Porto e Norte de Portugal. 

Na sua opinião, o Circui-
to Internacional de Vila Real é 
uma forma de “combater a sa-
zonalidade do turismo” na re-
gião, uma vez que a época de 
verão é o “período alto em ter-
mos de férias aqui no Douro”. 

“Os dados do WTCC são 
encorajadores, penso que esta 
começa a ser, já no segundo 
ano, uma prova extremamen-
te consolidada em termos de 
visibilidade, de competitivi-
dade, de segurança, o que vai 
permitir que todos aqueles 
que já estiveram aqui há um 
ano que possam estar presen-
tes e trazer mais gente para 
assistir às corridas”, afirmou.■

Vila Real recebe 46.º Circuito Internacional este fim de semana 

O restaurante Cais da Villa, em Vila Real, foi o local escolhido para a apresentação do 46.º Circuito Internacional de Vila Real. Os três 
dias dedicados ao desporto automóvel vão ser complementados com um programa cultural diversificado. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Tiago Monteiro (Piloto) e Rui Santos, Presidente da câmara de Vila Real > Fábio Mota e Manuel Pedro Fernandes, pilotos do ETCC
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Texto: Salomé Ferreira

O município de Sernancelhe realizou nos dias 3, 4 e 5 de junho a VIII Feira Aquiliniana. Evento que reuniu a Lapa e Aquilino, duas 
marcas do concelho, que proporcionaram uma autêntica viagem ao passado aos cerca de sete mil visitantes que passaram pelo San-
tuário nesse fim-de-semana. 

Sernancelhe recuou no tempo ao recordar Aquilino Ribeiro 
em mais uma edição da Feira Aquiliniana 

Milhares de pessoas rumaram 
até à Lapa, em Sernancelhe, com 
o objetivo de participar na feira 
que reuniu a romaria de fé, a li-
teratura, a cultura, a festa, a ani-
mação e o comércio tradicional.

 O Santuário da Lapa foi as-
sim palco da VIII edição da Fei-
ra Aquiliniana, revestindo-se da 
“importância que tem a nível 
turístico, religioso e também 
gastronómico”, tal como explica 
Armando Mateus, vereador da Câ-
mara Municipal de Sernancelhe.

Com mais de cinco séculos 
de história, foi com um “novo 
visual” que a Lapa recebeu a 
Feira, uma vez que a autarquia 
procedeu, em conjunto com a 
Junta de Freguesia da Lapa, à 
requalificação daquele espaço. 

Foi requalificado o espaço 
frontal do santuário, unifor-
mizada a imagem dos estabe-
lecimentos comerciais com a 
implementação da marca Al-
deia de Portugal e construídas 
barracas de vendas amovíveis. 

Com os ranchos folclóricos 

e as concertinas como pano de 
fundo, eternizando a memória 
de Aquilino Ribeiro, o escritor 
que estudou naquele local, foi re-
criada uma autêntica viagem no 
tempo, proporcionando assim a 

junção entre o sentido religioso 
e a questão profana do comércio.

A recriação cénica dos cos-
tumes da época ficou a cargo 
da Esproser, Escola Profissio-
nal de Sernancelhe, que re-
criou os ofícios, os pregões 
anunciados e a gastronomia 
da época, com a realização de 
uma “tenda Aquiliniana”, en-
volvendo mais de 70 alunos. 

“A Esproser, à semelhan-
ça de todas as outras ativida-
des, associa-se a tudo que pos-
sa enriquecer em termos de 
figurantes, retratar a época, 
nesse contexto temos os alu-
nos da área da restauração a 
recriar uma tenda Aquilinia-
na”, explicou Ana Chaves, di-
retora da escola profissional. 

 “A escola tenta partici-
par nas atividades inseridas na 
própria região, porque sendo 
um curso na área da hotela-
ria é importante estarem com 

pessoas, aprenderem e visuali-
zarem”, comenta Carlos Pires, 
professor do curso de Restau-
ração e Hotelaria na instituição. 

A feira, que pretendeu ser 
uma recriação histórica da Lapa 

de finais do século XIX, início do 
século XX, contou ainda com re-
presentações cénicas dos hábitos 
e costumes da época por grupos 
etnográficos e de teatro, anima-
ção de rua, atuação de ranchos 
folclóricos, grupos de concerti-
nas e uma mostra permanente de 
artesanato e produtos regionais. 

“Reunimos aqui os ícones 
do nosso concelho e por isso 
mesmo a Feira Aquiliniana tem 
o seu expoente de importância, 
uma vez que a Lapa é cada vez 
mais a porta de entrada dos tu-
ristas no concelho”, referiu Ar-
mando Mateus ao revelar que 
o turismo religioso “terá que 
ser uma aposta” do executivo.

“Com um espaço com um po-
tencial como este não podíamos 
deixar obviamente de trabalhar 
o turismo religioso, já é uma 
tradição, não classificávamos 
estas pessoas como turistas mas 
cada vez mais estes romeiros se 
transformam em turistas”, acres-
centou o vereador da autarquia.■ 

> Docentes da Esproser com os alunos da área da restauração
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Sernancelhe

PUB

Município de Sernancelhe lança n.º 3 da revista literária 
“aquilino”
Os claustros do Colégio da Lapa, local onde estudou Aquilino Ribeiro, foi o palco da apresentação do n.º3 da revista literária do mu-
nicípio de Sernancelhe “aquilino”. O trabalho foi dirigido por Paulo Neto, com a colaboração de Alberto Correia e do neto do escritor.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

A apresentação pública do n.º3 
da “aquilino” realizou-se ao início 
da noite de 3 de junho, tendo coin-
cidido com a abertura da VIII Feira 
Aquiliniana. Cerca de 200 pessoas 
assistiram à cerimónia que con-
tou com as intervenções de Paulo 
Neto, diretor da publicação, Al-
berto Correia, historiador e cola-
borador da revista e Carlos Silva 
Santiago, presidente da autarquia.

Paulo Neto, diretor da “aquilino” 
dedica-se há várias décadas a investi-
gar Aquilino Ribeiro, detendo um vas-
to espólio pessoal da obra aquiliana. 

Este número, sem textos auto-
rais com exclusão dos do próprio 

Escritor, é uma fotobiografia atua-
lizada, proporcionando uma “via-
gem fotográfica” pela vida do autor. 

“As fotografias fotografadas e 
refotografadas foram seleciona-
das, seriadas, tratadas, enquadra-
das, contextualizadas, retiradas, 
recolocadas, pensadas, repensadas, 
ponderadas, reponderadas…etc. 
O resultado foi-se perfilando, dese-
nhando, emergindo”, explicou Pau-
lo Neto na apresentação da obra. 

Paulo Neto aproveitou a ocasião 
para elogiar o município de Sernan-
celhe pela sua dedicação ao escritor, 
“nada negam a quanto em prol de 
Aquilino lhes é proposto fazer. Tal-

vez por isso seja, a nível nacional, 
uma das raras autarquias – senão 
a única – a editar, como proprie-
dade camarária, uma revista lite-
rária monotemática, consagrada e 
dedicada ao autor que é o orgulho 
e ex-líbris mor da sua Terra”, afir-
mou na apresentação da revista. 

Carlos Silva Santiago, presi-
dente da autarquia, lembrou que 
este trabalho tem “como principal 
missão homenagear o escritor da 
nossa terra e contribuir para que 
seja cada vez mais conhecido, com-
preendido e admirado”, declarou. 

“É um projeto que completa 

agora sete anos, surgindo renovado 
mas fiel ao objetivo inicial de va-
lorizar a identidade da nossa terra, 
avivar o orgulho de sermos con-
terrâneos de Aquilino Ribeiro e de 
contribuirmos para despertar nas 
crianças e jovens a vontade em co-
nhecerem a sua vida e obra, os lu-
gares, as paisagens e as gentes que 
são ainda a marca mais autêntica do 
nosso território”, acrescentou o edil. 

O lançamento da revis-
ta “aquilino” foi assim o mo-
mento de lançamento da VIII 
Feira Aquiliniana, evento que 
reuniu dois ex-libris do conce-
lho: a Lapa e Aquilino Ribeiro.■
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Durante quatro dias e sob o lema 
“Uma região num evento”, estiveram 
presentes na 1.ª Feira Agrícola da 
cidade os melhores vinhos, azeites, 
queijos, enchidos e outros produtos 
alimentares típicos da região, bem 
como uma grande exposição de má-
quinas, alfaias agrícolas e viveiristas. 

De acordo com a organização, o 
certame pretende afirmar-se como 
um “espaço privilegiado de negó-
cios e partilha de experiências, com 
as empresas a promoverem os seus 
produtos e serviços”. 

“O feedback dos produtores foi 
muito bom, manifestaram vontade 
de voltar, o que para nós é muito sa-
tisfatório”, revelou Francisco Lopes, 
presidente da Câmara Municipal. De 
acordo com o edil durante o certame 
existiram “oportunidades de negó-

cio, algumas empresas encontraram 
soluções para terem uma represen-
tação dos seus equipamentos na 
cidade e portanto foi bastante bem 
cumprido o objetivo”, frisou.

José Manuel de Almeida Ribei-
ro, presidente da Caixa de Crédi-
to Agrícola Beira Douro, um dos 
principais parceiros do evento, sa-
lienta que numa iniciativa dedicada 
à agricultura e aos seus derivados, 
como a produção de maçã, cereja, 
vitivinicultura, bem como a trans-
formação e comercialização de pro-

dutos alimentares, os motivos foram 
“mais que suficientes, para a Caixa 
Agrícola ficar associada a este gran-
de evento”. O dirigente acrescentou 
ainda que para a instituição local de 
raiz e capital local é uma preocupa-
ção o permanente “desenvolvimento, 

promoção e divulgação da região”.
O principal objetivo desta parce-

ria foi “transmitir aos nossos clientes, 
associados e jovens agricultores do 
concelho, que somos um banco cre-
dível e disponível para apoiar todos 
os sectores económicos, atribuindo 
maior relevância aos investimentos 
ligados ao sector primário, não des-
corando o apoio das atividades que 
vão ao encontro dos interesses da 
população; saúde, educação, apoio 
à infância e apoio à terceira idade e 
fundamentalmente todos os proje-
tos que estejam ligados à divulgação 
e investimento da região”, declarou 
José Manuel de Almeida Ribeiro ao 
VivaDouro.

O presidente da Caixa de Crédito 
Agrícola Beira Douro caracterizou o 
certame como “benéfico para a cida-
de e para a região, salientando que 
“só com iniciativas desta natureza, 
podemos alavancar e encorajar no-
vos investimentos, dar a conhecer a 
inovação ao nível da maquinaria e 
tecnologia produtiva e estabelecer 
contactos comerciais para o escoa-
mento dos produtos”.

“Para uma primeira edição o ba-
lanço é muito positivo, o tempo não 
ajudou, mas o sucesso que a Feira al-
cançou leva-nos a pensar que é um 
modelo que pretendemos continuar 
a desenvolver a apoiar, fazendo-o 
crescer no futuro e, em termos agrí-
colas, fazer do evento o maior do 
Douro”, concluiu Francisco Lopes.

Ministro da Agricultura visita 
FAL

Capoulas Santos, ministro da 
Agricultura, Florestas e Desenvol-
vimento Rural, mostrou-se “muito 
satisfeito” com os contactos que teve 
no certame da cidade lamecense. 
“Verifiquei que vários agricultores 
aqui presentes puderam transmitir 
projectos que estavam há muito tem-
po pendentes de decisão e que foram 
já diferidos e os seus investimentos 
estão a ser apoiados”, afirmou.

Caixa de Crédito Agrícola Beira Douro associa-se 
à 1.ª Feira Agrícola de Lamego
A cidade lamecense acolheu de 26 a 29 de maio, no Centro Multiusos, a 1.ª Feira Agrícola, um certame dedicado ao setor na região do 
Douro. O evento foi organizado pela APEDOURO - Associação Promotora de Eventos no Douro, com o apoio da Câmara Municipal, 
em parceria com a Caixa de Crédito Agrícola Beira Douro, entre outras instituições.

Catarina Monteiro
representante do expositor de 

Sernancelhe

Aquando da visita à iniciativa, 
Capoulas Santos salientou que a 
“internacionalização” da agri-
cultura portuguesa é cada vez mais 
uma realidade. “No último tri-
mestre, as exportações dos produ-
tos agrícolas e pecuários cresceram 
8 por cento, portanto, é um ritmo 
que queremos que no futuro não 
só se consolide, mas, se for possível, 
que aumente”, sublinhou.

“Não é só importante termos 
boas plantações, boas varieda-
des, também é importante ter-
mos possibilidade de conservar 
a fruta para que ela possa ser 

comercializada no momento em 
que é mais rentável”, frisou o 
Ministro da Agricultura, acres-
centando que para os produto-
res que pretendam investir em 
estruturas de conservação existe 
“um apoio público que ronda os 
50% a fundo perdido, em inves-
timentos que podem ir até aos 4 
milhões de euros”.

No final da visita ao certame, 
Capoulas Santos realçou que o 
clima entre os produtores era 
de “franco otimismo, de gente 
que está a investir, quer investir 
mais e que acredita no futuro”.■

Dina Bastardo
São João da Pesqueira, artesã e 

representante de uma queijaria

“Um evento destes 
é sempre importante 
porque vai trazer pessoas, 
movimento e lucro ao 
concelho, é a economia a 
mexer”.

“Esta feira é importante 
para os produtores 
exporem os seus produtos, 
darem-se a conhecer 
e tornarem o negócio 
melhor”.
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> Capoulas Santos em visita à feira
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Tabuaço

Depois de no ano passado se 
ter realizado pela primeira vez em 
Santa Marta de Penaguião, foi ago-
ra a vez de Tabuaço receber o II En-
contro de Associações do Vale do 
Douro, “quando nos foi colocada a 
possibilidade de o recebermos aqui 
em Tabuaço respondemos logo 
afirmativamente”, afirmou Carlos 
carvalho, presidente da autarquia.

Na opinião de Luís Almeida, 
presidente da Associação Vale 

D´Ouro, “o facto de trocarmos a 
margem do Douro teve algumas 
repercussões nomeadamente na 
abrangência geográfica das asso-
ciações que aparecem”, afirmou.

“O movimento associativo pa-
rece que está um bocadinho de 
costas voltadas, sobre si mesmo e 
sob o seu concelho, portanto o fac-
to de se juntarem aqui 70 represen-
tantes já é muito positivo”, declarou 
o dirigente associativo ao mostrar 

satisfação com a adesão ao evento.
Carlos Carvalho defende 

que o “ movimento associativo 
é de uma importância funda-
mental até porque muitas ve-
zes acaba por substituir muitas 
vezes aquilo que são as nossas 
competências, quer locais quer 
centrais”, referiu ao VivaDouro. 

“Muitas das vezes em sítios 
como o nosso, o tal interior, o 
mundo rural, onde o governo 
não faz o mesmo trabalho que faz 
nas zonas mais populosas estas 
associações revestem-se de um 
papel fundamental porque mui-
tas das vezes são elas que acabam 
por ser os motores daquilo que 
é a dinâmica do setor e a ativida-
de do mesmo”, acrescentou o edil. 

Com o objetivo de refletir a 
importância das associações na 
sociedade e de discutir os “proble-
mas do movimento associativo e 
encontrar estratégias comuns para 
que se consiga trabalhar em con-
junto para o desenvolvimento da 
região”, o evento foi dividido em 
duas temáticas: a interioridade e o 
movimento associativo e a relevân-
cia das associações na sociedade.

“Num modelo em que se 
pretende que os oradores e os 
participantes interajam na dis-
cussão”, para o efeito, a organiza-
ção juntou a Unidade de Missão 
para a Valorização do Interior 
com autarcas e empreendedo-
res da região, alargando o deba-
te aos representantes das asso-
ciações presentes na audiência.

Desta forma, o primeiro pai-
nel intitulado “o movimento as-
sociativo no interior do país”, 
centrou-se na temática da inte-
rioridade e no contributo que 
as associações locais podem ter 
para reverter este fenómeno. 

Contou com a presença de 
João Paulo Catarino, da Unidade 

de Missão para a Valorização do 
Interior, de José Manuel Gonçal-
ves, vice-presidente da Câmara 
Municipal do Peso da Régua e de 
Paulo Costa, a representar a Con-
fraria das Aldeias de Portugal e 
diretor executivo da GlobalSport. 

Na parte da tarde, depois de 
um momento cultural que ficou 
a cargo do Rancho Folclórico de 
Chaves, foi debatida a importân-
cia das associações na sociedade, 
tendo como oradores Inês Tavei-
ra da Associação Bagos d´Ouro, 
Rui Fernandes da Associação 

Cultural Zona Livre, Hélder Re-
sende da Associação Juvenil Abel 
Botelho e Beto Coville do Teatra-
ço, privilegiando assim a “com-
ponente prática do evento com a 
presença de algumas das associa-
ções cujo testemunho represente 
uma mais-valia para a discussão”.

A edição deste ano teve ain-
da como novidade a realização 
de uma montra de associações 
no Museu do Imaginário Du-
riense, em Tabuaço, com o ob-
jetivo de as “associações mos-
trarem aquilo que de melhor 

fazem”, explica Luís Almeida.
“As associações hoje em dia 

acabam por ter uma panóplia de 
ofertas que são muito relevantes 
que às vezes as pessoas não co-
nhecem e que as outras associa-
ções vizinhas também não conhe-
cem, o objetivo é estimular essa 
mostra para que possamos apren-
der uns com os outros”, acres-
centou o dirigente associativo.

Na opinião de Luís Almeida 
“falta uma rede” ao setor do as-
sociativismo na região do Douro, 
“é preciso começar a trabalhar em 

rede, é preciso escala e para isso a 
rede é fundamental, temos de ter 
escala para conseguirmos mostrar 
aquilo que fazemos”, explicou.

“Temos que apoiar o turismo 
que é neste momento o grande 
motor de desenvolvimento da 
região, temos essas capacida-
des, individualmente temos di-
ficuldades mas se todos juntos 
dermos um bocadinho do nos-
so tempo no final resulta uma 
coisa muito positiva que pode 
ajudar a região a desenvolver-
-se”, concluiu Luís Almeida.■

Tabuaço discute importância das associações locais
O município de Tabuaço recebeu, no passado dia 18 de junho, o II Encontro de Associações do Vale D’Ouro, iniciativa que pretendeu 
discutir a importância das associações na sociedade e o seu papel na reversão do fenómeno da interioridade do país. O evento foi pro-
movido pela Associação Vale do Douro em parceria com a Câmara Municipal de Tabuaço.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Membros da Associação ValeD’ouro

> João Paulo Catarino, Carlos Carvalho, José Manuel Gonçalves e Paulo Costa

>  Associação Amigos dos Pereiros participou na montra de Associações
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Destaque VivaDouro

Em abril o Governo informou 
que iria encerrar os contratos 
de associação que mantinha 
com os colégios privados. Dois 
meses depois já é conhecida a 
lista das instituições que não 
vão poder abrir novas turmas 
em início de ciclo, sendo que 
na região duriense o Colégio 
da Nossa Senhora da Boavis-
ta, situado em Vila Real, foi o 
único afetado.

Colégio da Nossa Senhora da Boavista vai perder 200 alunos devido à anulação 
do contrato de associação com o Governo

iria encerrar os contratos de 
associação com várias instituições. 

Com esta decisão a instituição 
vai ver reduzido em cerca de 1/3 o 
número de alunos, uma vez que de 
acordo com António Gaspar, diretor 
da instituição, vão sair uma média 
de 200 alunos no início do próximo 
ano letivo, sendo que este ano estão 
inscritos cerca de 600 alunos. 

“Concluímos facilmente que 
se trata de uma vontade e de um 
princípio ideológico, o Governo 
atual acha que só deve haver escolhas 

entre escolas públicas e que os pais 
não terão direito a escolher entre 
uma escola pública e uma privada”, 
afirmou.

No panorama nacional vão abrir 
273 turmas em início de ciclo com 
contratos de associação no ano letivo 
2016/2017, menos 57% do que as 656 
turmas que abriram este ano. 

Para Alexandra Leitão, Secretária 
de Estado Adjunta e da Educação, 
esta medida “trata-se de cumprir 
a lei”, uma vez que os contratos de 
associação “destinam-se a servir 

as zonas carenciadas de oferta 
de estabelecimentos de ensino 
público, têm portanto um caráter 
temporário, no sentido em que, a 
partir do momento em que passe 
a existir oferta de estabelecimentos 
públicos de ensino, deixa de haver 
enquadramento legal para a sua 
celebração”, explicou.

Desta forma, Alexandra Leitão 
afirma que a medida surge de “uma 
análise da rede escolar que deve ser 
feita todos os anos”, sendo portanto 
uma “medida de gestão da rede”. 

Texto: Ana Portela
          Salomé Ferreira 
                      

A Análise da Rede de 
Estabelecimentos do Ensino 
Particular e Cooperativo com 
Contrato de Associação, divulgada 
recentemente pelo Ministério da 
Educação (ME), que revela qual 
o universo de escolas públicas na 
área de influência dos colégios - dez 
quilómetros ou menos de distância 
– assim como estimativas de tempo 
necessário para as deslocações a pé 
ou de carro, e o nível de ocupação dos 
estabelecimentos públicos, concluiu 
que existem quatro escolas públicas 
em Vila Real que “podem acolher 
turmas adicionais”, em particular a 
Escola Secundária Morgado Mateus, 
que tem “capacidade para acolher 
mais turmas”.

O estudo revela que o colégio da 
Nossa Senhora da Boavista não vai 
poder constituir novas turmas em 
início de ciclo (2016/2017) indica 
ainda a Escola Secundária Camilo 
Castelo Branco, a Escola Secundária 
São Pedro e a Escola Básica 
Monsenhor Jerónimo do Amaral, 
como capazes de acolher novas 
turmas. 

Foi com “surpresa” e “estupefação” 
que a direção do Colégio da Boavista 
recebeu a notícia de que o Governo 

> Colégio Nossa Senhora da Boavista
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Destaque VivaDouro

Colégio da Nossa Senhora da Boavista vai perder 200 alunos devido à anulação 
do contrato de associação com o Governo

Mário Nogueira, Secretário-
geral da Fenprof, explica que “estes 
contratos concretos tinham um 
objetivo que só se pode cumprir se a 
necessidade existir, se deixa de existir 
não tem que manter-se”, declarou, 
acrescentando que “a partir do 
momento que já não é necessário, ou 
pela construção de escolas públicas 
ou no caso de deixarem de estar 
sobrelotadas, o Estado obviamente 
que não tem que ter esse tipo de 
contratos”.

António Gaspar revela que “o 
grande problema e a mágoa é que 
não nos dão um motivo. O único 
motivo é porque estamos perto das 
outras escolas públicas da cidade, 
não é a qualidade, nem o custo, 
porque qualquer um desses motivos 
eu era o primeiro a concordar, temos 
melhores resultados e somos mais 
baratos, não entendo qual é o motivo”, 
afirmou.

Na opinião do diretor do colégio 
“o ensino é público tanto no estado 
como no colégio, a gestão é que é 
diferente, era só comparar para ver 
as diferenças, mas não querem”. 
Com esta medida, António Gaspar 
acredita que “agora sim irá ser uma 
escola de elite porque só aqueles que 
tiverem possibilidades e quiserem 
é que podem escolher e matricular 

aqui os seus filhos, não tenho dúvidas 
que assim iremos estar sempre nos 
primeiros lugares, porque são alunos 
com outras condições”, referiu o 
diretor da instituição.

Por outro lado, Mário Nogueira 
considera que “a única discriminação 
que existe é precisamente quando 
alguém diz que os alunos devem estar 
nas escolas privadas porque o ensino 
público não tem qualidade, isso é pôr 
em causa o trabalho dos profissionais, 
a aprendizagem dos estudantes, das 
escolas públicas, não é aceitável”.

Alexandra Leitão afirma que o 
Governo não aceita “que se ponha em 
causa a qualidade da escola pública”, 
uma vez que “o estudo de rede que 
foi feito este ano permitiu identificar 
onde a rede pública tem capacidade 
para receber mais alunos e onde não 
a tem”.

Sublinhando que são “uma 
verdadeira escola inclusiva” e que 
com esta medida “estão a esforçar-
nos a ser uma escola para elites”, 
António Gaspar revela que irá ter que 
“dispensar à volta de meia centena de 
docentes, pelo menos 50% terão de 
sair”, revela angustiado. 

“Os docentes não esperavam, nem 
eu. Ficam mais baratos e tiveram bons 
resultados mas têm que ir embora, 
para o Estado ainda lhe fica mais caro 

os alunos irem para a escola pública, 
ainda vão pagar o desemprego a estes 
professores”, acrescentou. 

No último concurso do Ministério 
da Educação dos 26 730 professores 
que concorreram apenas 3746 
conseguiram colocação nas escolas, 
no entanto a Secretária de Estado 
não considera que esta medida 
possa vir a agravar o desemprego 
dos professores, e afirma que “a 
valorização da carreira docente 
é uma preocupação desta equipa 
governamental”.

Sendo que só “depois do período 
das matrículas terminar” é que 
conseguem aferir se vai ser reforçado 

o número de docentes nas escolas 
públicas uma vez que vão passar a 
existir mais turmas. 

No entanto, Alexandra Leitão 
afirma que “uma grande parte 
das escolas estava em situação de 
subaproveitamento pelo que em 
alguns casos a capacidade já instalada 
é suficiente para receber mais alunos”. 

Apesar da situação, António 
Gaspar afirma que “isto foi um 
abanão forte mas não vão acabar com 
o colégio, garanto-vos. Acabaram foi 
com a possibilidade destas famílias, 
destes pais e destes alunos que não 
podem escolher, prejudicando a 
instituição”, concluiu.■

> António Gaspar, diretor do Colégio Nossa Senhora da Boavista

> Alexandra Leitão, secretária de Estado Adjunta e da Educação

> Mário Nogueira, dirigente da Fenprof
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João Leite

Cases

O Horizonte 2017

O Douro sabe bem.

Tudo parece apontar para 
que 2017 se transforme em ano 
decisivo para a Economia social a 
nível dos países membros da União 
europeia. Com efeito, a renitência 
da Comissão europeia em 
reconhecer e ocupar-se do setor da 
economia social nas suas políticas, 
privilegiando a empresa social 
ou, agora, a empresa colaborativa, 
estará a quebrar, com a Comissão 
a render-se à evidência de que só 
há um verdadeiro mercado interno 
comunitário se as empresas de 
economia social puderem atuar no 
mercado único a partir dos seus 
próprios modelos organizativos, e 
com programas de apoio a exemplo 
dos que já de há muito vêm sendo 
‘oferecidos’ às empresas privadas 
capitalistas. São já algumas as 
indicações de que 2017 verá a 
Comissão discutir e aplicar um 
Programa europeu para a economia 
social. Mas para que esse programa 
europeu possa ‘servir’ às empresas 
de economia social portuguesas, 
estas têm de se ir preparando e, 
sobretudo, levar a Bruxelas uma 
posição refletida a mais comum 
possível, com propostas concretas, 
com objetivos bem delineados e 
calendarizados.

Para que tal possa acontecer, 
pois, cooperativas, mutualidades, 
associações e fundações deverão 
sentar-se à mesma mesa, discutir a 
comum problemática e prosseguir 
na via, cada vez mais clara, da 
necessidade de criar uma estrutura 
representativa nacional única que 
acrescente valor sem destruir o que 
existe em cada uma das famílias 
que compõem o denominado setor 
da Economia social, a economia 
das pessoas e para as pessoas. O 

Congresso da Economia social 
que foi anunciado no ‘Portugal 
Economia Social’ do mês de maio, 
será esse momento marcante a 
nível nacional que irá responder 
ao desafio comunitário. A sua 
preparação deve iniciar-se já, e as 
Jornadas da Pesqueira deste ano 
serão certamente uma das reuniões 
preparatórias desse futuro, 
próximo, 1º Congresso nacional da 
Economia social.

De há muito que o Parlamento 
Europeu e os Comités Económico e 
Social e o das Regiões europeus têm 
dedicado atenção e aprovado textos 
sobre os problemas que a Economia 
social enfrenta. Mais recentemente, 
em dezembro passado, o próprio 
Conselho europeu fez aprovar o 
documento ‘Promoção da economia 
social enquanto veículo chave do 
desenvolvimento económico e 
social europeu’. Os Governos dos 
Estados membros aderiram, assim, 
ao movimento de cidadania da 
Economia social e terão colocado a 
pressão definitiva sobre a Comissão 
europeia, a ‘cega’ Comissão 
europeia que continua a ‘fugir’ 
quando pode às reivindicações 
do setor e seus grupos de pressão 
e organizações representativas 
supranacionais.

Do documento do Conselho 
europeu resulta o compromisso 
entre Estados membros para 
que, atenta a subsidiariedade, 
Comissão e Estados membros 
devam « estabelecer, implementar 
e desenvolver mais, conforme 
apropriado, estratégias e programas 
de fortalecimento da economia 
social, do empreendedorismo 
social e da inovação social a nível 
Europeu, nacional, regional e/ou 
local. Essas estratégias e programas 
deverão assentar num diálogo 
construtivo entre autoridades e 
parceiros relevantes Europeus, 
nacionais, regionais e/ou locais ».

Portugal ficou vinculado a 
participar neste desafio. Creio, e 
afirmei-o no recente encontro do 
Ciriec Ibérico concretizado durante 
o evento ‘Portugal Economia 
Social’, que é tempo de pensar a 
Economia social e o seu futuro 
entre parceiros confederados e 
federados a nível interno, mas 
também com o envolvimento nesse 
‘pensar’ das autoridades públicas 
centrais, regionais e locais. 
As organizações de economia 
social são na sua esmagadora 
maioria empreendimentos de 
base local, verdadeiros polos 
económicos e sociais combatendo a 
desertificação, criando empregos e 
impulsionando o desenvolvimento 
participativo da população local.

Tendo estudado a Constituição, 
o Código cooperativo e o 

surgiria, a desertificação cessaria, 
o desenvolvimento local seria 
potenciado’. 

Uma das organizações que 
fazem parte com a CASES da Social 
Economy Europe, a organização 
que defende a economia social 
em Bruxelas, é a REVES, a rede 
europeia das Cidades e Regiões 
de Economia social. São já 
numerosas as autarquias locais 
que se vêm dedicando a apoiar a 
economia social no terreno, quer 
levando os atores do setor a criar 
sinergias entre si, quer apoiando 
financeiramente, caso da Câmara 
de São João da Pesqueira, a partir 
do orçamento anual da autarquia, 
projetos e ações de cooperativas 
e outras entidades que lhe sejam 
submetidos. 

O que uma Câmara faz, pode 
ser feito por muitas outras, e 
desejavelmente numa mesma 
região. Daí a proposta de explorar 
a ideia de Conselhos Municipais 
de Economia Social, levando em 
consideração um processo evolutivo 
que considere as estruturas, 
experiências e movimentos já 
existentes.

Deverá ser a própria Associação 
Nacional de Municípios, e 
porque não também a Associação 
Nacional das Freguesias, quem 
primeiro deverá acolher o mérito 
da ideia e, depois, por exemplo 
usando o Conselho Nacional 
para a Economia Social em que 
ambas participam, lançá-la à 
discussão dos restantes membros 
do Conselho e submetê-la para 
previsão de eventual instrumento 
jurídico enquadrador ao próprio 
Governo. O Governo em funções e 
a presente Assembleia da República 
preveem uma próxima discussão do 
municipalismo no horizonte das 
décadas próximas. Dessa discussão 
deve resultar um modelo autárquico 
mais participado que o atual, na 
esteira de ações pioneiras como 
o orçamento participativo já em 
aplicação nalgumas autarquias, e as 
cooperativas de interesse público, 
que teoricamente permitem 
reduzir o peso do Estado a nível 
orçamental, farão parte do menu 
a discutir, tal como os Conselhos 
Municipais para a Economia social 
ou as Casas de economia social que 
procuramos ver implantadas.

Para  já  é  importante  ler 
e  ref le t ir.  Juntar  ideias  sem 
receio  de  que possam f icar  pelo 
caminho,  uma vez  discut idas  por 
quem deva assumir  as  decisões 
pol ít icas  f inais .  E  i r  inovando, 
mesmo que o  caminho comece 
sol itár io  e  os  caminhantes  se 
venham juntando pouco a  pouco. 
Mas sem esquecer  este  novo ano, 
o  marco de  2017.

diploma que aprovou em 1984 as 
Cooperativas de interesse público, 
mas também a Lei das Finanças 
locais e o Regime jurídico da 
atividade empresarial local e das 
participações locais, concluí ‘que 
os municípios podem formar ou 
participar em cooperativas ou 
outras entidades de economia 
social, devendo tão só observar 
limiares e regras orçamentais que a 
legislação define’.

E à guisa conclusiva acrescentei: 
‘O modelo das cooperativas de 
interesse público pode ainda hoje 
ser utilizado com pequenos ajustes. 
Não é inviabilizado pelas leis que 
delimitam a atuação autárquica. 
Deve ser discutido e incentivado a 
partir das forças vivas locais. Deverá 
ser assumido pelas organizações de 
economia social locais e respetivos 
corpos sociais em primeira linha, 
e depois pela restante população 
da vila, do concelho ou concelhos. 
Tenderá a assumir um carácter 
intercooperativo e estar dotado 
de apoio técnico e financeiro, 
pelo menos na fase inicial de 
desenvolvimento. Será tanto 
mais participado quanto nele se 
empenharem jovens, a partir das 
escolas ou em fase de inserção ativa. 
Sendo que deverá estar sedeado em 
local visível, a Casa de Economia 
social’.

Estas seriam ‘locais onde as 
organizações de economia social 
pudessem partilhar recursos, 
trocar listas de membros, 
providenciar serviços melhores a 
preços mais baixos. Ao fazerem-
no, os municípios podem cooperar 
na criação de centros de poder 
empresarial locais, gerando 
emprego, atividade económica, 
rendimentos. Podem fixar 
populações em áreas em que a 
atividade económica tende a 
desaparecer. Cedendo para o efeito 
ou arrendando a preço módico 
edifícios devolutos sob gestão 
camarária (são tantos os antigos 
palácios ou casas senhoriais 
devolutas e a ameaçar ruína) 
as autarquias impulsionariam o 
cruzamento entre as atividades 
cooperativas, os seguros 
mutualísticos, os serviços sociais 
oferecidos pelas associações, os 
serviços médicos fornecidos pelas 
misericórdias. Se a confiança 
for gerada entre os dirigentes 
das organizações ‘residentes’ 
nas Casas de Economia social, 
passar-se-ia numa segunda fase, 
tendencialmente recorrendo a 
recursos próprios, para a criação 
de novos empreendimentos 
primários, secundários ou 
terciários que fossem considerados 
ir completar lacunas existentes nas 
comunidades em causa. O emprego 
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Corporativismo

Quais são os principais objetivos 
da Adega Cooperativa de Sabrosa? 

No fundo o objetivo fundamental 
de qualquer cooperativa é apoiar os 
pequenos e médios associados que 
tenham dificuldades em comercia-
lizar os seus vinhos porque na altura 
de formação da cooperativa era cada 
um por si e como os terrenos são de 
pequena dimensão concentrando a 
produção, aumenta a quantidade e 
podem fazer melhores preços e facili-
dade em vender. 

Que distinções ou prémios é que 
a cooperativa conquistou?

Temos ganho vários prémios, so-
bretudo este ano. A última colheita foi 
realmente uma colheita excecional 
que nos permitiu ganhar bastantes 
prémios. Ganhamos a Grande Meda-
lha de Ouro com o vinho branco Fer-
não Magalhães, que é o nosso melhor 
vinho branco, o DOC 2015, o mesmo 
vinho ganhou também em Espanha a 
medalha de ouro e no Brasil medalha 
de prata. Tivemos  com o Porto 10 
anos Fernão Magalhães medalha de 
ouro, com o Moscatel também Meda-
lha de Ouro e com o Reserva Meda-
lha de Prata. O Rose também ganhou 
medalha de bronze. Quase todos os 
concursos em que temos participado 
temos conseguido algum prémio. 

No que diz respeito à produção 

dos últimos três anos, qual foi a 
quantidade de produtos produzida? 
E o valor?

Têm sido anos bons. Nós somos 
uma adega pequena, produzimos em 
média dois milhões de litros e é o que 
temos produzido nos últimos anos. 

Como é que foram as vendas em 
2014/2015, tanto no mercado nacio-
nal como a nível de exportações?

Sentimos que 2014 foi um ano 
que para nós não foi muito bom uma 
vez que a qualidade dos vinhos caiu 
muito porque houve muita chuva, os 
vinhos entraram com muito podre, 
muito baixo álcool e a qualidade dos 
vinhos baixou e sentiu-se também aí 
nas vendas. Agora 2015 já foi um ano 
bom, excelente, foi o oposto. Este ano 
as vendas têm vindo novamente a re-
cuperar. Isto sem por em causa a Ade-
ga e o pagamento dos sócios. 

Apostam mais no mercado na-
cional ou internacional?

O forte é o mercado nacional, no 
entanto de há três anos para cá tem 
vindo a ser feita uma aposta desta di-
reção em internacionalizar. 

Que mercados pretendem atin-
gir?

Neste momento o Brasil, por isso 
tem sido uma política ir aos concur-
sos dos países em que queremos pôr 

os vinhos, o objetivo é tentar ganhar 
prémios nesses países, que é o caso do 
Brasil. Este mês já vamos começar a 
exportar. Temos também em Espa-
nha, a marca “Fernão Magalhães” irá 
sair agora em Espanha como “Hernâ-
ni”, temos já a marca registada. Depois 
temos os vinhos do Porto em França, 
Luxemburgo, Alemanha. Também 
temos parceiros, uma empresa com 
quem estabelecemos um protocolo 
que nos faz a parte de exportação lá 
fora. Estamos a começar, neste mo-
mento a exportação andará nos 5%, 
nós queremos ver se conseguíamos 
atingir pelo menos os 10%, para já. 
É um processo que demora, o vinho 
ainda não é conhecido mas com os 
prémios e a qualidade que os vinhos 
têm esperemos que corra bem.

Qual é a perspetiva para a co-
lheita deste ano?

Estamos bastante receosos, os 
viticultores também não estão muito 
contentes porque há muitas doenças, 
logo muita quebra de produção. Este 
ano estamos com medo, já há sítios 
que sabemos que há uma quebra de 
40%, aqui vamos ver, sabemos que vai 
haver quebra mas ainda é cedo para 
ver se vai ser grande ou não. 

A nível nacional, na sua opinião, 
qual é a principal dificuldade que as 
cooperativas enfrentam neste mo-
mento?

A grande quantidade de produto, 
o mercado nacional está encharcado 
de vinhos. Depois temos outro gran-
de problema no Douro, os custos de 
produção são altíssimos e nós anda-
mos a vender vinhos de mesa, que são 
vinhos muito competitivos. Para se 
vender o preço tem de ser aquele e o 
retorno é pouco e ao pagar ao lavra-
dor é complicado. Temos de valorizar 
mais os vinhos DOC, os vinhos de 
mesa, os vinhos do Porto, esse é o nos-
so objetivo, vender os vinhos de gama 

superior para tentar compensar os 
outros vinhos de mesa que aparecem 
na prateleira do supermercado com 
preços muito esmagados, mas temos 
que os vender. 

Considera que Portugal se dis-
tingue dos outros países da Europa 
neste setor? Em que medida?

Sim, penso que Portugal cada vez 
mais se vai distinguindo. Os vinhos 
portugueses eram completamen-
te desconhecidos há uns anos atrás, 
eram conhecidos só pelo vinho do 
Porto e por duas ou três marcas. Ago-
ra a qualidade aumentou e também 
através dos concursos em que vimos 
os vinhos portugueses e sobretudo os 
do Douro estão a ter uma notoriedade 
e uma procura muito grande porque 
realmente estão ao nível de qualquer 
outra região. Penso que cada vez vai 
haver mais procura. Mas temos que 
ter uma grande preocupação, temos 
de ter qualidade, os vinhos têm de ter 
uma qualidade constante que é isso 
que penso que nos faltava. 

Quais as principais dificuldades/
constrangimentos que enfrentam 
neste momento na Cooperativa?

No fundo acho que é a grande 
competição entre vinhos.

Considera que o território é pe-
queno para a quantidade de oferta 
no setor?

Sim, a procura é muito menor que 
a oferta. Nas exportações também ha-
via mercados bons, como o mercado 
Angolano, Moçambique, que agora 
quebraram um bocado. Quem expor-
tava muito perdeu esses mercados e 
teve que se virar para o mercado na-
cional, o que resulta em mais concor-
rência para nós. Depois a nível comer-
cial temos um problema que eu penso 
que é inerente a toda a gente, que são 
os pagamentos, sabemos que há difi-
culdades em as pessoas pagarem, tem 

que ser com prazos dilatados e temos 
de estar sempre atentos a isso. É com-
plicado.

Que perspetiva de futuro tem 
para a organização que representa?

O objetivo é sempre tentar que os 
sócios da cooperativa recebem o má-
ximo possível das uvas que entregam, 
valorizar ao máximo a produção dos 
associados. Depois é manter a quali-
dade dos vinhos, sempre uma qua-
lidade média/alta, é o que tentamos 
fazer. Para isso também estamos a 
investir maquinaria e tecnologia para 
acompanhar a qualidade dos vinhos. 
Tentar sempre aumentar as vendas 
a nível da exportação e também no 
mercado nacional.       

O que entende necessário para 
ultrapassar as dificuldades no setor 
do Cooperativismo?

Cada vez tem que funcionar com 
mais proporcionalidade, temos que 
entender que o modelo da coope-
rativa já não é o mesmo de há vinte 
anos, já não pode ser gerido por boa 
vontade dos sócios, tem que ter bons 
profissionais à frente, sobretudo na 
parte da enologia, no armazém, no 
Marketing. 

Tem que ter gente com compe-
tência e formação para os diversos 
setores. 

Acho que a direção deve ser sem-
pre constituída por associados, de-
vem ser eles a escolher os seus dire-
tores para manter sempre a filosofia 
da cooperativa. Isso não impede que 
tenha quadros profissionais.■

Adega Cooperativa de Sabrosa pretende apostar 
no mercado internacional 
O VivaDouro esteve à conversa com Nuno Gouveia, presidente da Adega Cooperativa de Sabrosa. Na presidência da Cooperativa há 12 
anos, o dirigente revela que a exportação é uma das apostas de futuro da organização. 

Texto e Foto: Salomé Ferreira

O Douro sabe bem.

Data de constituição: 
julho 1958

Número de sócios inicial: 
200

Número de sócios atual: 
550

Dados da Cooperativa

>Nuno Gouveia, Presidente da Adega Cooperativa de Sabrosa
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Texto e Fotos: Ana Portela

Foram cerca de 20 os 
produtores que participa-
ram na 6.ª edição da Montra 
da Cereja e 7 os expositores 
que vendiam produtos deri-
vados de cereja, artesanato, 
acessórios de moda, chás, li-
cores, doces e outros produ-
tos gastronómicos como o 
folar de cereja, entre outros.

Nas bancas dos vende-
dores, cada caixa que pos-
suía dois quilos de cereja foi 
vendida ao preço único de 
7,5€, enquanto que as caixas 
de um quilo foram vendidas 

a 4€. Além das tradicionais 
Cerejas da Penajóia, o cone/
cartucho inovador, consti-
tuído por um porta caroços 
secreto localizado no seu 
interior, e que descreve em 
simultâneo a famosa Cere-

ja da Penajóia foi “uma das 
grandes atrações da Montra, 
tendo sido vendido a 1,50€ 
a unidade”, frisou Romeu 
Sequeira, presidente da Pe-
najóia e da AMIJOIA (Asso-
ciação de Amigos e Produ-
tores da Cereja da Penajóia).

Para além da comer-
cialização da cereja e dos 
seus diversos derivados, 
no programa do certame 
estiveram também alguns 
espétaculos de animação 
cultural, como atuações de 
ranchos folclóricos, grupos 

de dança, tunas académicas 
e declamações de poesia.

“As diversas ativida-
des lúdicas desenvolvidas 
no âmbito deste evento 
consistiram num grande 
sucesso, destacando-se o 

Chá das Cinco, que contou 
com o apoio da Confraria 
Gastronómica de Lamego”, 
sublinhou Romeu Sequei-
ra, acrescentando que jun-
tamente com o chá foram 
servidos biscoitos de Cere-
ja da Penajóia e um novo 
produto gastronómico, a 
bôla de cereja da Penajóia, 
ambos confecionados pela 
Escola de Hotelaria e Tu-
rismo do Douro – Lamego. 

“A Montra da Cereja 
tem vindo ano após ano a 
afirmar-se e é um evento 
no qual vamos continuar 
a investir, exactamente na-
quele modelo, não é uma 
festa da cereja, mas sim uma 
montra que mostra a nossa 
produção e onde se vende a 
nossa cereja”, afirmou Fran-
cisco Lopes, presidente da 
autarquia, ao VivaDouro

 “Apesar da menor ofer-
ta de cereja apresentada 
pelos produtores da fregue-
sia da Penajóia, o certame 
foi um sucesso, dado que 
os cerca de 2.000 kg apre-
sentados foram totalmente 
vendidos muito antes de o 
evento encerrar”, confes-
sou ao VivaDouro Romeu 
Sequeira, agradecendo a 

todas as entidades que se 
aliaram a este projeto para 
“o transformar numa mais-
-valia para esta região”.

Francisco Lopes fez um 
balanço positivo do even-
to, “a montra correu bem, 
com quase a totalidade 
dos produtores da Pena-
jóia a estarem presentes, 
mais uma vez privilegian-
do o contacto direto en-
tre o produtor e o consu-
midor”, referiu o autarca.

Cherry Sparkle, a no-
vidade da sexta edição

A grande novidade da 
6.ª Montra da Cereja da 
Penajóia consistiu na apre-
sentação da Cherry Spark-
le, uma bebida frisante de 
cereja, que de acordo com 
Romeu Sequeira, “foi sem 
dúvida um sucesso en-
tre os visitantes”. A bebida 
é constituída 90% à base 
de cereja e está já a ser co-
mercializada numa rede de 
supermercados em Guima-
rães e Famalicão e numa 
pastelaria do concelho.

O VivaDouro esteve à 
conversa com Gil de Ribei-
ro, criador da Cherry Spa-
rkle e gerente da OPEDouro 
- Organização de Produ-

tores do Douro, empresa 
que é responsável pela con-
feção da bebida alcoólica.

“Foram centenas de 
apreciadores que visita-
ram o nosso stand e que 
quiseram degustar o sabor 
único desta bebida, que é 
também única no mundo”, 
salientou Romeu Sequeira.

“A ideia surgiu por causa 
do excedente de cereja, quis 
criar uma bebida totalmen-
te diferente do que já exis-
tia no mercado”, revelou o 
gerente da empresa. “Tem 
sido um sucesso, estivemos 

na XANTAR em Ourense e na 
Feira Agrícola e foi um sucesso, 
já fizemos bons contactos, não 
esperávamos criar um suces-
so como está a ser”, afirmou.

O gerente da OPEdouro 
contou ao VivaDouro que já 
foram mandadas amostras 
da bebida para Alemanha e 
França, estando neste mo-
mento a estabelecer contac-
tos para os Açores e Madeira.

Cada garrafa custa 5 euros, 
um preço justo na perspetiva 
de Gil de Ribeiro quando com-
parado com outros preços de 
mercado. “A Cherry Sparkle 
está para dar cartas no mer-
cado, tanto no nacional como 
no internacional”, concluiu.■

Apesar da quebra na produção a 6.ª Montra da Cereja 
“foi um sucesso”
Realizou-se a 4 e 5 de junho, na avenida Dr. Alfredo de Sousa, em Lamego, a 6.ª Montra da Cereja da Penajóia. O certame é organizado 
pela Câmara Municipal e pela AMIJÓIA em parceria com diversas entidades, públicas, privadas e produtores.

Zaida Sousa
Produtora de Cereja da Penajóia  

Vanessa Teixeira
Representante do stand de Cereja

Andreia Dias
Produtora de Cereja da Penajóia

“Participo todos os anos 
na Montra da Cereja. Este 
ano está mais complicado 
porque não há cereja. 
Queremos levar o nome 
da Cereja da Penajóia o 
mais longe possível”.

“Este ano está um pouco 
fraco porque a cereja é 
pouca, a chuva estragou 
muitas cerejas. Contudo 
é bom a feira para que 
as pessoas que vêm de 
fora possam ver o nosso 
produto”.

“É uma tradição que 
deve continuar, é um 
produto da nossa terra e 
devemos promove-lo. É 
uma forma de valorizar 
a freguesia e de a manter 
viva”.



21VIVADOURO  JUNHO 2016

Lamego

Feira Medieval visa dinamizar o comércio tradicional
De 17 a 19 junho, a cidade das cortes voltou a sentir o espírito medieval com mais uma edição da Feira Medieval. A Praça do Co-
mércio e muitas ruas da zona alta da cidade foram o palco do certame onde o ambiente da época conquistou milhares de visitantes.

Texto e Fotos: Ana Portela

Vítor Quintela
Braga  

“A feira está bonita e 
bem organizada. A feira 
medieval é uma forma 
das pessoas saírem da 
rotina, ajuda a dinamizar 
o concelho”.

António Chaves
Oliveira do Hospital  

“Cada vez o negócio está 
mais para baixo, estamos 
a perder o espírito de 
Feira medieval”.

Vasco Vieira
Gondomar  

“É sempre bom para 
conhecer pessoas novas. 
O essencial é que nos 
sintamos bem no sítio 
onde estamos”.

“É uma forma de 
promover a cidade, 
vêm pessoas de fora que 
acabam não só por visitar 
a feira mas também a 
cidade, acho que é um 
fator muito importante”.

Artesãos, vendedores, merca-
dores, artífices e místicos foram 
responsáveis pela recriação do co-

mércio e das artes da época medie-
val em mais uma edição da Feira 
Medieval de Lamego. A abertura 
do certame realizou-se no 17 de 

junho, às 16 horas, com a "Visita 
do Homem da Vara e do Meiri-
nho aos Tendeiros e Mercadores".

“As Cortes de Lamego são o 
mote para a edição deste ano da  
recriação histórica, através da qual 
o público vivencia vários episó-

dios de época, enquadrados na 
moldura de um mercado”, revelou 
a autarquia, salientando a impor-
tância do aumento da atrativida-
de turística no Bairro do Castelo.

Marlene Almeida, natural de 
Vouzela, é vendedora de sangrias 
e licores na Feira Medieval. “As 
nossas bebidas têm sempre um 
bocadinho de base medieval, ou 
seja, não trabalhamos com açú-
cares e tentamos ir sempre de en-
contro aquilo que era conseguido 
na altura”, afirmou. A comerciante 
salientou ainda que esta é a sétima 
edição em que participa na feira 
lamecense e que “de ano para ano 
as coisas têm vindo a melhorar”.

Ao contrário de Marlene Al-
meida, António Chaves que par-
ticipa na feira lamecense há anos, 
admite que cada vez mais se está 
“a perder o espírito de Feira, há 
uns anos revivia-se mais o medie-
val”. Apesar disso, o vendedor de 
peças em madeira como espadas 
e escudos, salienta a importância 
do certame como “fundamen-
tal” para a divulgação da cidade.

A recriação histórica dos 
tempos de D. Afonso Henriques 
tem como principal objectivo 
potenciar “a actividade econó-
mica, nomeadamente a nível do 
comércio tradicional, que traga 
outra oferta para criar atractivi-
dade a todos aqueles que estão cá 

em Lamego e para os muitos que 
nos visitam”, afirmou Francisco 
Lopes, presidente do município. 

Ao longo dos dias foi possível 
apreciar atuações de música itine-
rantes como a "bailias e folguedos", 
o "espectáculos de fogo" e a "patru-
lha e entreinamento da Guarnição 
Régia", entre muitos outros. Pela 
primeira vez, a área da restaura-
ção foi alargada ao Largo da Sea-
ra, “de modo a aumentar a oferta 
disponível”, sublinhou a autarquia.

Vasco Vieira é artesão de peças 
fabricadas apenas em couro, com 
técnicas artesanais e tudo feito ma-

nualmente por si. “São peças úni-
cas, exclusivas, como malas, tops, 
cintos”. O estreante na Feira Medie-
val de Lamego afirmou que resol-
veu participar no certame para “co-
nhecer pessoas novas e vivenciar 
o ambiente da feira em Lamego”.

“É um investimento sem dú-
vida com retorno, sendo que 
esse retorno, que nós não quan-
tificamos, reverte essencialmen-
te para o comércio da cidade e 
para a visibilidade de Lamego 
enquanto destino turístico que 
é para nós o aspeto mais impor-
tante”, concluiu Francisco Lopes.■

>Francisco Lopes, presidente da autarquia, em visita ao certame 
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A Loja Interativa de Lamego é 
uma construção da Câmara Mu-
nicipal, com financiamento do 
programa “ON.2 - O Novo Norte”, 
integrando assim a rede regional 
de Lojas Interativas da Entidade 
Regional de Turismo do Porto e 
Norte, que asseguram a interliga-

ção turística de toda a região, con-
tribuindo para uma efetiva conso-
lidação do destino Porto e Norte 
e, agora, de Lamego em particular.

A principal função da Loja In-
terativa é “promover o concelho 
junto dos milhares de turistas que 
todos os anos se deslocam à capi-

tal do Douro Sul, em substituição 
do antigo posto de turismo”, afir-
mou a autarquia em comunicado.

Para Francisco Lopes, pre-
sidente do município, o equipa-
mento “tem um carácter inova-
dor e tecnológico, dispondo de 
diversas ferramentas de teor in-
terativo, que permitem propor-
cionar um atendimento diferen-
ciador para o visitante”, sublinhou.

Aberta ao público de segun-
da a domingo, entre as 10 e as 19 
horas, durante o horário de ve-
rão, a Loja Interativa de Lamego 
possui um conjunto de valências 
tecnológicas que a transformará 
“num espaço de lazer, educativo, 
formativo e informativo, através 
da sua componente de interativi-
dade, vertida em diversos tipos de 

conteúdos: visitas virtuais, vídeos, 
animações, mapas, textos e des-
crições, animação 3D e aplicações 
para smartphones”, afirmou o edil.

“Apresentamos àqueles 

que nos visitam uma ima-
gem vanguardista da região, 
sem nunca esquecer a nos-
sa tradição e a nossa cultura”, 
concluiu Francisco Lopes.■

Inaugurada Loja Interativa de Turismo da cidade
Recentemente, foi inaugurada a Loja Interativa de Turismo de Lamego. O equipamento está localizado junto ao edifício do Tribunal, 
tendo como principal função a promoção do concelho.

Texto: Ana Portela
                      

Município investe 11 milhões em Plano Estratégico 
de Desenvolvimento
Francisco Lopes, presidente da autarquia lamecense, assinou, a 31 de maio, o contrato de financiamento do Plano Estratégico de De-
senvolvimento Urbano (PEDU) de Lamego, durante uma cerimónia que decorreu no Europarque, em Santa Maria da Feira.

O contrato do Plano Estra-
tégico de Desenvolvimento vai 
garantir o cofinanciamento co-
munitário, em 85 por cento, a 
aplicar na concretização de inves-
timentos que vão ascender a 11 
milhões de euros e que abrangem 
três eixos prioritários: regenera-
ção urbana, mobilidade e apoio 
a comunidades desfavorecidas. 
A cerimónia foi presidida por 
Pedro Marques, Ministro do Pla-
neamento e das Infraestruturas. 

Na área da inclusão social, 
o Plano Estratégico de Desen-
volvimento vai contemplar in-
tervenções em dois bairros e no 
âmbito da regeneração urbana 
será requalificado o espaço pú-
blico e algum edificado munici-

pal. No eixo da mobilidade está 
prevista a criação de dois novos 
“interfaces” na cidade de Lamego 
para impulsionar a mobilidade 
suave e os transportes públicos.

O programa valida assim um 
conjunto de projetos de iniciativa 
eminentemente pública, de ini-
ciativa municipal, que pretende 
estimular o investimento privado. 
“O êxito do PEDU implicará uma 
forte articulação e corresponsabi-
lização com proprietários, demais 
titulares de direitos sobre edifí-
cios e atores relevantes da área de 
intervenção”, sublinhou a autar-
quia, que afirmou já estar a prepa-
rar a carteira de projetos para que 
em breve seja possível avançar 
com a concretização deste plano.■

>Loja interativa de Turismo de Lamego

>Francisco Lopes e Emídio Gomes a assinar o PEDU



IV Festival de Bandas e Música 
de Sabrosa recebeu milhares 
de visitantes
Realizou-se nos dias 17, 18 e 19 de junho, a 4.ª edição do Festival 
de Bandas e Música de Sabrosa. Foram três dias de música e festa, 
com entrada livre, compostos por um programa variado.
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O festival começou no dia 17, pelas 21h00, 
na sede da Associação Recreativa Cultu-
ral e Musical do Concelho de Sabrosa com 
o I Encontro de Tunas Académicas, na qual 
participaram a Tuna Académica de Lame-
go, Transmontuna, Vibratuna e Tunamira.

“O facto de apresentarmos um cartaz musi-
cal diversificado, onde tentamos trazer a tradi-
ção e a oportunidade de o público tomar con-
tacto com experiências que, de outra forma,  não 
seriam possíveis, porque não existe outro festi-

val com estas características no nosso concelho 
e são poucos os que acontecem na região”, afir-
mou José Adelino Gonçalves, vice-presidente 
da Direcção da Banda de Música de Sabrosa.

“Ano após ano o festival tem vindo a cres-
cer no número de público e nos seus locais 
de origem”, revelou José Adelino Gonçalves, 
salientando que “há na atualidade pessoas a 
deslocarem-se de fora do nosso raio tradicio-
nal de público para assistirem aos espetáculos 
do festival e há, cada vez mais, caras desco-
nhecidas entre esses, o que nos demonstra 
também o peso que o festival tem na região”. 

O vice-presidente da Banda de Músi-
ca de Sabrosa afirmou ao VivaDouro que 

a 4.ª edição do certame “foi um sucesso”. 
“Tivemos 3 dias com espetáculos 

cheios de público que vibraram e parti-
ciparam na festa de forma ativa”, realçou.

De acordo com José Adelino Gon-
çalves, no domingo o evento recebeu 
mais de 250 músicos, que participaram 
no IV Festival de Bandas Filarmónicas. 

“Durante todo o dia Sabrosa foi si-
nónimo de boa música e pelo número 
de espetadores, que neste caso vieram de 

todo o país, podemos afirmar que Sabro-
sa está cada vez mais como uma referên-
cia na filarmonia nacional”, sublinhou.

 “O douro é, por natureza, um local que 
agrada a todos e, aliando isso a dinamização 
cultural resultante deste género de certames, 
faz com que sejamos hoje uma referência cul-
tural cada vez maior, tanto em Sabrosa como 
na região”, concluiu José Adelino Gonçalves.

O IV Festival de Bandas e Música é or-
ganizado pela A.R.C.M.C.S. – Banda de Mú-
sica de Sabrosa, tem o apoio da Fundação 
Inatel e da Câmara Municipal de Sabrosa e 
é patrocinado pelo Lagar da Sancha, Super 
Bock e Associação Sabrosa Douro XXI.■

Foto: D
R
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O concurso “Cidadão Par-
ticipa” fez parte da terceira edi-
ção do Congresso Cidadania 
Política, realizado no conce-
lho de Tarouca, com organiza-
ção da Assembleia Municipal. 

A competição tem como 
principal objetivo desafiar as 
instituições/associações do 
concelho de Tarouca a apre-
sentarem projetos de desenvol-
vimento social, cultural, des-
portivo, recreativo, entre outros.

Na edição de 2016 estiveram 
a concurso cinco participantes, 
sendo que apenas aos primei-
ros três são atribuídos prémios. 
O primeiro prémio tem o va-
lor de três mil euros, o segundo 
lugar arrecada mil e quinhen-
tos euros para o seu projeto e, 
por último, quinhentos euros 
para o último lugar do pódio. 

Todos os projetos apresen-
tados foram votados, por braço 
no ar, pelos cidadãos presen-

tes no Congresso da Cidadania.
O principal objetivo do mu-

nicípio tarouquense é envolver 
os cidadãos nas suas decisões e 
promover a participação das ins-
tituições na dinâmica autárquica. 

“São necessárias propostas e 
projetos que venham de encontro 
aquilo que são hoje as vivências e 
necessidades de um concelho”, re-
velou Valdemar Pereira, presiden-
te da autarquia e um dos oradores 
do Congresso Cidadania Política.

O evento contou ainda com 
a presença do Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Ta-
rouca, Humberto Sarmento, que 
explicou o conceito de cidadania 
humanitária, preenchendo a sua 
apresentação com alguns exem-
plos do dia-a-dia dos bombeiros.

Domingos Nascimento, presi-
dente da Assembleia Municipal, 

realçou que a iniciativa pretende 
“criar uma dinâmica que procura 
levar as pessoas à participação”. 
De acordo com o presidente da 
Assembleia Municipal, “o 25 de 
abril criou a possibilidade de 
termos liberdade, mas até agora, 
não nos permitiram criar cida-
dãos”, afirmou ao VivaDouro.

 “Que os projetos sejam sem-
pre ambiciosos, inovadores, que 
sejam uma mais-valia para o con-
celho e também que sejam vividas 
aqui novas experiências e novas 

formas de saber estar na política 
que também é muito importan-
te”, destacou Valdemar Pereira.

“Infelizmente as pessoas não 
têm consciência da realidade onde 
vivem e estão cada vez mais alhea-
das a essa realidade, declarou. 

Aquilo que nós queremos 
é motivá-las a participar”, con-
tou Domingos Nascimento ao 
VivaDouro, salientando que 
“quanto mais cidadãos partici-
parem, maior e melhor será o 
desenvolvimento desta região”.■

“Cidadão Participa” visa dinamizar Tarouca
Realizou-se, no dia 18 de junho, no auditório Audácio Pestana, em Tarouca, o concurso “Cidadão Participa”, que pretende “incentivar 
as pessoas a participarem nas dinâmicas do seu concelho e da sua região”.

A Autoestrada do Marão - Tú-
nel do Marão abriu ao trânsito a 
8 de maio, horas depois de ter sido 
inaugurado pelo primeiro-minis-
tro, António Costa. Foi num do-
mingo e, logo nesse dia, o túnel 
com quase seis quilómetros foi 
atravessado por 17.826 viaturas.

Segundo a IP, desde a aber-
tura ao trânsito e até ao dia 8 

de junho foram mais de 332 mil 
os veículos a circular no túnel. 

Sendo que é aos fins de semana 
que a nova ligação entre Amarante 
e Vila Real tem maior circulação.

A empresa frisou, em comu-
nicado enviado à agência Lusa, 
que, “desde o início da entrada 
em exploração do empreendi-
mento do Túnel do Marão, foi já 

obtida uma receita de cerca de 
500 mil euros com portagem”.

As portagens cobradas na 
nova autoestrada vão dos 1,95 
euros (veículos classe 1), 3,40 
euros (classe 2), 4,40 euros (clas-
se 3) e 4,90 euros (classe 4).

A IP considerou que “o ele-
vado nível de circulação, 
11.090 veículos por dia, é bem 
demonstrativo da grande im-
portância da nova ligação ro-
doviária para toda a região”.

Acrescentou que “boa parte 
do atual volume de tráfego resulta 
ainda da vontade dos automobi-
listas em conhecer de perto esta 
imponente obra da engenharia 
portuguesa, pois é precisamente 
aos fins de semana que a nova li-
gação rodoviária entre Amarante 
e Vila Real é mais utilizada, supe-

rando os 12 mil veículos diários”.
Nos dias úteis da semana, em 

que a maioria das deslocações é 
feita de e para o trabalho, o tráfe-
go médio situa-se um pouco aci-
ma dos nove mil veículos diários, 
um valor que está “em linha com 
as estimativas delineadas pela IP”.

Simultaneamente o Itine-

rário Principal 4 (IP4), aquela 
que foi durante quase três dé-
cadas a principal via de aces-
so de Trás-os-Montes ao li-
toral, registou uma quebra 
acentuada no volume de tráfe-
go, verificando-se claramente 
uma transferência do trânsi-
to para a nova autoestrada.■

Túnel do Marão faz meio milhão de euros em portagens num mês
O Túnel do Marão garantiu uma receita de meio milhão de euros com portagens no primeiro mês de funcionamento desta nova autoes-
trada, que liga Amarante a Vila Real, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Texto e Fotos: Ana Portela

>Domingos Nascimento, presidente da Assembleia Municipal

>Valdemar Pereira, presidente da autarquia

Foto: SF
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Depois do sucesso da últi-
ma edição da Feira Medieval, 
quais são as expetativas para 
este ano?

As nossas expetativas para a 
edição deste ano são muito sim-
ples e objetivas: queremos chegar 
ao final do evento e sentirmos 
que conseguimos proporcionar a 
todos os que nos visitaram uma 
viagem no tempo e que o nosso 
castelo, o nosso centro histórico, 
a nossa vila foram uma vez mais 
motivo de atração para todos os 
que vierem estar entre nós. Pos-
teriormente, na avaliação que 
sempre realizamos, ambiciona-
mos concluir, em consciência, 
de forma realista e com verdade, 
que a iniciativa foi uma vez mais 
positiva para o nosso concelho. 
As nossas expetativas assentam 
em assegurar o “patamar” em 
que a nossa feira medieval se po-
siciona e se possível concluirmos 
que aumentámos o grau de satis-
fação de todos os intervenientes: 
as pessoas locais e as que nos vi-
sitam.

Em que medida a Feira Me-
dieval de Penedono se destaca 
de outras a nível nacional e re-
gional?

Penedono tem particulari-
dades muito ímpares e espe-
cificidades realmente muito 
concretas para este tipo de rea-
lizações. A vila medieval de Pe-
nedono domina imponente uma 
paisagem de contrastes fortes 
e impressionantes. O castelo, 
“abraçando” todo o centro his-
tórico  em alinhamento com a 
artéria principal da vila, trans-
mite afetividades e cumplicida-
des. Estamos, pois, perante um 
grande pormenor diferenciador: 
um espaço físico privilegiado 
que, complementado por toda a 
ambiência criada, permite a vi-
vência de emoções e fantasias. 
Uma segunda particularidade é 
direcionada para um dos filhos 
ilustres desta terra, Álvaro Gon-
çalves Coutinho - o legendário 
Magriço, a sua relação com a 
literatura portuguesa e a impor-
tância que a sua família, uma das 
mais antigas e ilustres de Portu-
gal, teve à época no nosso País.

Qual é a importância deste 
certame para a economia local?

A importância é enorme, 
como facilmente se entende, e é 
por isso que se realiza a inicia-
tiva, por nós considerada um 

verdadeiro investimento. A par-
ticipação local vai aumentando 
de ano para ano, o que é um si-
nal positivo, e apercebemo-nos, 
no final de cada realização, da 
satisfação dos diversos agentes 
económicos locais. Seria deveras 
importante é que esta mais-valia 
constatada e confirmada se tra-
duzisse na melhoria, na evolução 
e numa melhor preparação para 
estas iniciativas a par do esforço 
já evidente da Autarquia.

A autarquia procedeu ainda 
recentemente à requalificação 
da Taberna Medieval, já se en-
contra em funcionamento?

A Taberna Medieval “Fornos 
do Rei” já está a funcionar des-
de 1 de junho. Trata-se de uma 
aposta do município em propor-
cionar aos visitantes um espaço 
temático de caraterísticas espe-
cíficas. Confesso que colocámos 
algumas expetativas relativa-
mente àquele espaço, acreditan-
do na importância que pode ter 
localmente. A exploração é pri-
vada e ambicionamos verdadei-
ramente que se consigam obter 
dinâmicas que se venham a tra-
duzir em mais-valias reais para o 
concelho.

Quer deixar uma mensagem 
a convidar as pessoas a visitar 
a Feira Medieval de Penedono?

A vila de Penedono vai viver, 
uma vez mais, de 1 a 3 de julho, 
a história de Portugal, através de 
mais uma edição da sua Feira 
Medieval. O seu centro históri-
co, de características ímpares, irá 
ser percorrido por nobres, mon-
ges, cavaleiros destemidos, guer-
reiros com valentia, mercadores, 
almocreves, jograis e tantos, tan-
tos outros intervenientes. 

As tabernas vão-se encher de 
visitantes, as ruas animar-se-ão 
com os pregões das vendedeiras, 
o som das ferramentas de arte-
sãos e os sonoros anúncios dos 
arautos. Enfim, a Feira Medieval 
de Penedono vai acontecer…

Procurando respeitar o rigor 
histórico e a fidelidade da épo-
ca que exorta, leva todos aqueles 
que nela participam a viver um 
ambiente puramente medieval. 
O encantador cenário histórico 
que a vila proporciona, a ativa 
participação das gentes locais, a 
animação sempre diversificada e 
constante são motivos que vêm 
contribuindo para o sucesso al-
cançado.

O município de Penedono 
convida-vos a todos a viajardes 
neste regresso ao passado e a 
redescobrirdes os traços, os fei-
tos e os encantos que forjaram 
e moldaram a identidade destas 
gentes. 

Em Penedono também se 
vive e respira a história de Por-
tugal.

Relativamente ao seu cargo 
enquanto presidente da autar-
quia, pretende voltar a recandi-
datar-se nas  próximas eleições 
autárquicas?

Desde que a minha lem-
brança me permite, sempre ouvi 

dizer que «o futuro a Deus per-
tence», até porque acontece que 
as nossas intenções, por vezes e 
por razões muito díspares, saem 
goradas. Apesar disso, face à 
possibilidade legal de ainda po-
der fazer mais um mandato e em 
consciência afirmar que existem 
propósitos que ainda não estão 
concretizados, assumo a minha 
disponibilidade para me recan-
didatar a mais um mandato au-
tárquico. 

É no respeito e na muita con-
sideração que sinto pelos Pene-
donenses que fundamento o que 
acabo de assumir.

Quais são os principais ob-
jetivos que ainda pretende con-
cretizar para o concelho?

O desenvolvimento econó-
mico e social do concelho vai 
continuar a ser um objetivo prio-
ritário, através da dinamização 
do nosso turismo, do fomento 
do empreendedorismo, do in-
centivo à criação de emprego e 
consequente fixação de pessoas. 
Trata-se de um trabalho árduo 
que tem de ser assumido. Existe 
ainda muito trabalho a ser de-
senvolvido com determinação 
e persistência que não depende 
só de nós, mas que nos obriga a 
estarmos preparados no que res-
peita às respostas a dar. 

Depois, ainda estão por con-
cretizar questões relacionadas 
com a área ambiental, como por 
exemplo, infraestruturas  termi-
nais nos sistemas de saneamen-
to, questões relacionadas com o 
abastecimento de água. 

Enfim, poderia continuar a 
enunciar mais algumas ques-
tões, até porque quem trabalha 
em função da satisfação das ne-
cessidades humanas básicas das 
pessoas nunca tem a sua tarefa 
concluída.■

Penedono recua até à Época Medieval de 1 a 3 de julho
Penedono volta a fazer uma viagem no tempo, de 1 a 3 de julho, com a realização de mais uma edição da Feira Medieval. O VivaDouro 
esteve à conversa com Carlos Esteves de Carvalho, presidente da autarquia, que revelou a sua intenção em voltar a recandidatar-se ao 
cargo nas eleições autárquicas de 2017. 

Texto: Salomé Ferreira
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>Carlos Esteves de Carvalho, presidente da Câmara de Penedono
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O Campeonato Nacional de 
Montanha é organizado pela Fede-
ração Portuguesa de Automobilis-
mo e karting e é a principal com-
petição de rampas em Portugal.

Santa Marta de Penaguião re-
cebeu a quarta prova da iniciativa, 

sendo que esta foi a segunda vez que 
o evento se realizou no município.

Com o tempo total de 
3:31s087, a vitória pertenceu 
ao flaviense Pedro Salvador em 
Norma M20FC, que reforça as-
sim a liderança no campeonato, 

onde tem até ao momento ape-
nas triunfos tanto em termos 
absolutos, como na Categoria 1.

Pedro Correia, residente no 
Caramulo, visitou o certame 
pela primeira vez no município 
penaguiense. “É uma boa ini-
ciativa que traz muitas mais pes-
soas à região e espero que con-
tinue por mais anos”, afirmou.

Carlos Guedes, morador no 
concelho, frisou ao VivaDouro a 
importância do evento para a re-
gião e principalmente para o mu-
nicípio. “Tudo o que este evento 
trouxer será sempre positivo para 
o concelho, é preciso divulgar, é 
preciso haver animação, um en-
tretenimento para as pessoas do 
concelho, mexe com a economia 
local, as pessoas divertem-se, é 

tudo um investimento positivo”.
Aquando da prova, Pe-

dro Salvador mostrou-se mui-
to “satisfeito” com a vitória, 
assegurando que o principal 
objetivo é “chegar ao título”.

O piloto conseguiu na úl-

tima subida de prova a marca 
de 1:45s245, tempo que pas-
sa a constituir novo recorde da 
rampa organizada pelo Clu-
be Automóvel da Régua, com 
o apoio da Câmara Municipal 
de Santa Marta de Penaguião.■

II Rampa de Santa Marta juntou milhares de aficionados 
pela modalidade
No fim-de-semana de 12 e 13 de junho, as curvas de Santa Marta de Penaguião encheram-se de pilotos prontos a disputar a quarta 
prova a contar para o Campeonato Nacional de Montanha Valvoline 2016.

Encontro de Masters trouxe 250 participantes a Santa Marta
Cerca de 34 clubes, vindos de todo o país, estiveram representados no 1.º Encontro de Masters do Douro Vinhateiro. O evento realizou-se 
no fim-de-semana de 4 e 5 de junho, nas piscinas municipais do concelho e reuniu cerca de 250 atletas.

Fernanda Gonçalves
Porto

“É uma zona muito 
bonita e é maravilhoso 
aliar o bom tempo a esta 
piscina e à paisagem”.

Vitorino Faria
Felgueiras

“Ser uma prova ao ar 
livre é diferente e muito 
bom para nós”.

O 1.º Encontro de Masters 
da região foi organizado pela 
autarquia e pela Associação de 
Natação de Nordeste. A organi-
zação revelou que a participação 
“superou todas as expectativas”. 
Nas provas foram ainda esta-
belecidos seis novos recordes.

Vitorino Faria participou em 
representação ao Clube da Foca, 
em Felgueiras. “É a primeira vez 
que venho à região”, afirmou o 
atleta, acrescentando que “é uma 
zona muito bonita, diferente do 
que estou habituado”. “É um des-
porto necessário, é saudável e 

diferente dos restantes e aqui no 
Douro é muito importante tam-
bém para trazer pessoas à região”.

Tal como Vitorino Faria, tam-
bém é a primeira vez que Luís 
Amaral visita a região vinhateira. 

“Decidi vir pela camarada-
gem, para conviver um pouco”, 
relatou o participante de Aveiro. 
“Este evento é bastante positivo, 
está bem organizado e o espaço 
é bastante agradável”, sublinhou.

Segundo o município pena-
guiense, o principal objectivo 
deste evento foi “promover o des-
porto junto destas faixas etárias 
e apostar em mais um flanco de 
turismo, sendo que a aposta foi 
largamente superada”, afirmou. 

Joaquim Bilro, é na-
tural de Évora mas nada 
pelo clube de Algés. 

“É um ambiente formi-
dável, nunca tinha vindo ao 
concelho mas estou a gostar 
muito”, contou ao VivaDou-
ro o participante de 63 anos.

No 1.º Encontro de Mas-
ters do Douro Vinhateiro par-

ticiparam cerca de 250 atletas 
em representação de 34 clubes. 

Segundo a autarquia pe-
naguiense o evento teve 
“um resultado surpreenden-
te de competição, coopera-
ção, animação e muita vida”.■ 

Texto e Fotos: Ana Portela

Texto e Fotos: Ana Portela
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Armamar Medieval levou milhares de visitantes ao concelho
A vila de Armamar recuou até ao século XII nos dias 4 e 5 de junho com a realização da Feira Medieval e o Mercado das Flores.  A au-
tarquia faz um “balanço extremamente positivo da iniciativa”, realçando o envolvimento da população com a participação de mais de 
400 figurantes pertencentes a associações do concelho. 

Alexandra Cardoso
Comerciante 

 “Aproveitamos esta 
iniciativa da Câmara 
para podermos mostrar 
os nossos produtos” .

Nelson Patrocínio 
Associação dos Amigos de Coura

“Está a ser uma 
participação ótima, 
está-me a surpreender o 
número de pessoas”.

 “Faço um balanço francamen-
te positivo, quer pelo número de 
visitantes e por aquilo que regista-
mos como sendo pessoas de fora 

que visitam Armamar neste dia, 
quer por aquilo que é a envolvên-

cia das nossas associações, este 
ano conseguimos levar a efeito 
este evento só com prata da casa, 
o que mostra que no concelho de 

Armamar há essa dinâmica de as 
pessoas participarem nos even-

O evento ficou assim mar-
cado pela grande afluência de 
visitantes, “há muitos turistas 
a visitar Armamar e que es-
tão hospedados nos alojamen-
tos turísticos quer do concelho 
quer de fora do concelho e isso 
deixa-nos deveras satisfeitos”, 
confessou João Paulo Fonseca. 

Na opinião de Cláudia Da-
mião, esta edição “superou as 
expetativas de há dois anos”, 
sendo que o evento “Arma-
mar Medieval – Mercado das 
Flores” trouxe “mais gente e 
mais alegria” à vila este ano.■ 

Do programa destaque ain-
da para a celebração de uma 
missa em Latim, o cortejo das 
flores com danças medievais e 
quadros da época, bem como o 
torneio de esgrima e o espetácu-
lo de fogo que encerrou o even-
to ao fim da tarde de domingo. 

Cláudia Damião, vereadora 
da Câmara Municipal, destaca 
também a grande mobilização 
“das nossas gentes não só a nível 
dos participantes e figurantes mas 
também sobretudo dos forasteiros 
que escolheram este fim-de-sema-
na para visitar Armamar”, afirmou.

tos”, afirmou João Paulo Fonseca, 
presidente da Câmara Municipal.  

A Igreja Matriz de São Mi-
guel de Armamar foi o pano de 
fundo do certame onde partici-
param como figurantes mais de 
400 pessoas ligadas a várias asso-
ciações do concelho, tendo sido 
realizadas diversas atividades 
ao longo dos dois dias da Feira. 

Entre as propostas dinami-
zadas pelas coletividades, João 
Paulo Fonseca destaca o teatro de 
rua “Vontade de um povo”, uma 
recriação livre da lenda da Igre-
ja de São Miguel de Armamar. 

“Foi um momento teatral de 
grande qualidade porque para 
além daquilo que é a qualidade 
dos nossos atores locais o tema 
em si também é bastante impor-
tante, foi reviver a história e re-
viver a história é sempre impor-
tante em termos culturais para 
as nossas gentes”, referiu o edil. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

>João Paulo Fonseca (lado direito) na Feira Medieval
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“Minimiza o Lixo” pretende “despertar a consciência ambiental”
No âmbito do programa Eco Escolas, a comunidade escolar de Tarouca participou, no mês de junho, no concurso “Minimiza o Lixo”. As 
crianças da pré-primária e 1º ciclo do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos e Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
abraçaram o desafio que visa a sensibilização ambiental.

As turmas da pré-primária e 
1º ciclo do Agrupamento de Es-
colas Dr. José Leite de Vasconce-
los e Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca abraçaram o desafio 
e participaram no concurso atra-
vés da elaboração de um dese-
nho e um slogan de sensibiliza-
ção para as questões ambientais.

Valdemar Pereira, presiden-

te da Câmara Municipal, afir-
ma que os mais jovens estão 
em “formação de cárater e nes-
se sentido trabalhar a temática 
ambiente junto das mesmas e 
despertar a consciência am-
biental é, em última instância, 
despertá-las para a importân-
cia de garantir o seu próprio 
futuro, um futuro sustentável”.

O concurso está inserido 
no programa de ações de sen-
sibilização que é levado a cabo 
junto da comunidade escolar, 
nomeadamente no âmbito do 
programa eco-escolas, tendo em 
vista o encorajamento de ações 
e o reconhecimento do traba-
lho de qualidade desenvolvido 
no âmbito da Educação Am-
biental para a Sustentabilidade.

“A autarquia, através do Ga-
binete de Ambiente e Qualida-
de e Gabinete Técnico Florestal, 
tem desenvolvido um conjunto 
de projetos, campanhas, acções 
de sensibilização, concursos e vi-
sitas de estudo tendo em vista o 
aumento do grau de consciência 
ambiental da população”, referiu 
o edil, salientando a importância 
da divulgação de projetos junto 

da comunidade escolar e local. 
De acordo com Valdemar Pe-

reira, “tem-se vindo a observar 
nos últimos anos um incremen-
to do despertar de consciências 
para a necessidade de preserva-
ção do meio ambiente”, frisou, 
acrescentando que “quando 
se trata de garantir um futuro 
sustentável, é importante que 

se perceba que esse é um tra-
balho contínuo, em permanen-
te evolução, e que exige de nós 
todos o empenho e atenção”.

Os trabalhos vencedores são 
expostos nas viaturas da ECOam-
biente S.A., empresa responsável 
pela recolha e transporte de resí-
duos sólidos urbanos bem como 
a limpeza urbana no município.■

Liga Portuguesa Contra o Cancro – 
De todos e para todos

“ Desenvolvimento Sustentável 
Do Território - Douro 
E Trás-Os-Montes ““A vida não é algo, mas a ocasião para fazer algo”, segundo Vitor 

Frankal. Nesse sentido, em estreita colaboração com a Liga Portu-
guesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte (LPCC – NRN), 
o Núcleo de Apoio de Murça (NAM) congratula-se e dá a conhecer 
o êxito de algumas das suas mais recentes iniciativas neste concelho.

No próximo mês de setembro, nos dias 23 e 24, terá lugar 
em vila real, na sequência das dez edições das jornadas 
cooperativas  realizadas em S. João da Pesqueira, um 
evento dedicado ao desenvolvimento do território.Assim, salientamos o nosso espaço in-

tegrado, na Feira do Azeite e do Vinho de 
Murça e visitado com muito interesse, por 
convidados e participantes neste evento no 
qual houve divulgação do trabalho da LPCC.

Do mesmo modo, damos os parabéns 
aos muitos que se inscreveram participando 
na 3ª Caminhada Solidária – Muça – LPCC 
/ 2016, bem como na Palestra Intergera-
cional “Vox Pop da Saúde”…porque o can-
cro é mesmo assim…de repente aparece e, 
por isso, todos devemos estar informados.

Foi uma conversa que fluiu, ao reflec-
tir as vivências pessoais de cada um e as 
dúvidas foram sendo esclarecidas com 
recurso ao vídeo “Vox Pop da Saúde”.

A ponte para a vida e o impacto futu-
ro desta acção foi também salientado…
mais esclarecidos estamos em condições 

de fazer opções mais conscientes, tendo a 
noção que o equilíbrio é chave para uma 
vida mais duradoura e com mais saúde.

Cooperar com a LPCC na aju-
da a Doentes oncológicos e seus fa-
miliares é um projecto desde sem-
pre acarinhado por nós e por Murça.

Cientes do que se tem feito mas 
também do muito mais a que urge res-
ponder, continuamos com a ajuda de 
todos, agradecendo sempre a colabora-
ção que nos tem sido dada da parte de 
todos e, particularmente, de cada um.

“Viver não é só existir, mas existir de 
um certo modo”, diz Cardeal Óscar Ma-
radiage e, para este Núcleo…Abraçar esta 
causa é também o nosso modo de viver.

Núcleo de Apoio de Murça da LPCC-
-NRN■

O evento será subordinado ao 
tema: 

“ Desenvolvimento Sustentável do 
Território “Como poderá e deverá 
ser concretizado o desenvolvimen-
to duma região em concreto como o 
douro e Trás-Os-Montes ?”.

A Economia Social Versus Coope-
rativas.

A Universidade, Os Institutos Po-
litécnicos E As Escolas Superiores E 
Profissionais 

O Estado E O Sector Cooperativo. 
As Autarquias E As Comunidades In-
termunicipais.

O Turismo O Património E A Cul-
tura

As Cooperativas
O evento da iniciativa da APM 

- Associação Portuguesa de Mana-
gement, tem parceria com a UTAD - 
onde se realiza o evento -, bem como 
com o ISCAP - Porto, algumas autar-
quias e cooperativas e a associação 
dos amigos de Pereiros.

No âmbito deste evento está a ser 
efectuado um inquérito anónimo a 
todas as cooperativas da região, que 
permita avaliar algumas das  neces-
sidades das cooperativas e o seu con-
tributo para o desenvolvimento da 
região.

Os resultados serão apresentados 
no evento de setembro.■

Foto: SF

Foto: SF



Opinião

Nos últimos tempos a palavra afeto 
tem sido frequentemente utilizada, seja na 
forma muito particular como o Presidente 
da República se relaciona com todos e cada 
um de nós, ou no ambiente positivo que se 
foi criando em torno da equipa da seleção 
nacional de futebol que este mês partici-
pa na fase final do Europeu em França.

O local que este ano acolhe este gran-
de evento não é de todo irrelevante. Fora 
de Portugal, França é o local do mundo 
onde vive o maior número de portugueses 
e seus descendentes diretos. Fruto de uma 
emigração em massa verificada nos anos 
sessenta, sobretudo por razões económi-
cas, esta comunidade que nos primeiros 
tempos passou por graves dificuldades 
conseguiu superá-las com uma capaci-

dade de trabalho, abnegação e resiliência, 
daí resultando um reconhecimento glo-
bal muito positivo por parte do país de 
acolhimento. Os Portugueses e os seus 
descendentes são hoje uma das mais res-
peitadas comunidades estrangeiras em 
França e todos temos muito orgulho nisso.

Mas quem como eu também pas-
sou alguns anos em França a estudar e 
tem tido muitas oportunidades de visitar 
este país, incluindo em missões oficiais, 
sabe bem da profunda e tocante rela-
ção destas pessoas a Portugal. Em 2005, 
aquando da visita oficial do Presidente 
Jorge Sampaio, que tive o privilégio de 
acompanhar, vi lágrimas emocionadas 
em muitos de nós, incluindo o Presiden-
te, no momento da despedida em Lyon, 

sublimadas por um memorável concerto 
de Rodrigo Leão. Por isso, fez muito bem 
o atual Presidente em comemorar, pela 
primeira vez, o dia de Portugal em Paris.

Os Portugueses da diáspora são 
um exemplo fantástico e motivo de 

orgulho nacional. A sua audácia, es-
pírito de missão, de sacrifício e de su-
cesso em diferentes países e culturas só 
nos podem levar a acreditar no futuro. 

Por eles e por todos nós, no campeonato 
europeu de futebol somos todos Portugal!■

Somos todos Portugal

Emídio Gomes

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

A volatilidade do mercado de traba-
lho leva a que as famílias estejam cada 
vez mais atentas às apostas dos jovens, 
em especial nos momentos em que 
têm de fazer as suas opções de Futuro.
A aposta na formação superior dos jovens 
continua a fazer a diferença na qualidade 
de vida, nas possibilidades de emprego 
e no envolvimento cívico das pessoas. 
A qualificação superior é, sem dúvida, a 
melhor opção para uma inserção mais rá-
pida no mercado de trabalho, sendo con-
sensual que os jovens diplomados demo-
ram menos tempo a conseguir emprego. 
No domínio da educação superior, a agen-
da política tem sido marcada pela necessi-

dade de aumentar a qualificação da popu-
lação portuguesa, uma orientação crucial 
para Portugal retomar um processo de 
convergência progressivo com a Europa, 
e contribuir para o objetivo europeu de 
alcançar a meta de 40% de diplomados 
da população em 2020. No entanto, esta 
aposta passa obrigatoriamente por qua-
lificar em áreas com empregabilidade e 
com impacto no desenvolvimento do país.
As novas tendências de oportunidades de 
emprego em Portugal têm mostrado uma 
evolução diferente das projeções sobre o 
mercado de trabalho na União Europeia. 
O Centro Europeu para o Desenvolvi-
mento da Formação Vocacional divulgou 

um relatório que mostra que 26% das 
oportunidades de emprego em Portugal 
se concentram no sector agroalimentar. 
Em contraste, as preferências europeias 
sugerem que as vocações de elevado ní-
vel em ciência, caso das engenharias, das 
formações de saúde e de negócio repre-
sentam 24% das oportunidades, enquan-
to em Portugal assumem cerca de 14%.
Estas tendências, associadas aos bons re-
sultados obtidos no sector primário, abrem 
boas perspetivas na formação agrária. Na 
verdade, no final do último ano, Portugal 
alcançou em termos de valor, cerca de 82% 
de autossuficiência alimentar. O aumento 
das exportações e a diminuição das impor-

tações registado nos últimos anos indicam 
que há mais gente a trabalhar no sector, 
a produzir, a inovar e a acrescentar valor.
 Estes resultados comprovam o apa-
recimento de uma nova classe em-
preendedora jovem, com compe-
tências e formação, de dimensão 
internacional, que tem apostado na qua-
lidade, na diferenciação e em conhecidas 
práticas de sustentabilidade ambiental.
É previsível que estas tendências, associa-
das às desejáveis mudanças de Portugal 
para uma economia mais intensiva em 
conhecimento e às novas políticas de I&D, 
possam promover o crescimento económi-
co e a competitividade do sector agrário.■

Novas apostas na formação superior

António Fontainhas
Fernandes

Reitor da UTAD

Douro’s Inland Waterway 2020 é um 
projeto coordenado pela Adminis-
tração dos Portos do Douro, Leixões 
e Viana do Castelo, S.A,. que trans-
formará a navegabilidade do Douro. 
Este projeto, com um investimento to-
tal de mais de setenta milhões de euros e 
a executar em 5 anos, tornará o rio, que 
atravessa e marca de forma transversal 
a Região Demarcada do Douro, numa 
auto-estrada com boas rotas fluviais. 
A primeira fase está aprovada e a sua apre-
sentação decorreu no Museu do Douro, em 
Peso da Régua, no passado dia 2 de junho. 
Até 2020, pretende-se garantir as condi-
ções de navegabilidade de acordo com 

as normas e objetivos da política eu-
ropeia de transportes, permitindo aos 
agentes económicos diversificarem e in-
crementarem as suas operações no rio. 
A concretização deste objetivo obri-
ga a assegurar o reforço da segurança 
do setor fluvial-marítimo, com cor-
reção em dois troços e melhoramen-
tos nas 5 eclusas; a otimizar o sistema 
de comunicações com a criação de 
um sistema de informação específico 
para o Douro (RIS – River Information 
System); e a potenciar o estabelecimen-
to de condições que permitam utilizar 
o Douro como um meio alternativo de 
transporte de mercadorias e de passagei-

ros, complementando a oferta já existen-
te e aumentando a circulação de navios. 
Como membro do Observatório para 
a Navegabilidade do Rio Douro - órgão 
consultivo criado no âmbito deste pro-
jeto – o Instituto dos Vinhos do Douro 
e do Porto, I.P, assume a sua responsa-
bilidade enquanto entidade agregado-
ra e promotora do sector vitivinícola, 
segundo uma lógica transversal e que 
tem em consideração o valor agregado 
do território, dos agentes económicos 
e das instituições que nele trabalham. 
Com mais de 500 milhões de euros de 
vendas totais de vinho, em 2015, uma área 
total de 250 000 ha, dos quais 44 000 ha 

correspondem a área de vinha e cerca de 
22 000 viticultores, sobressai o valor eco-
nómico, social, cultural, ambiental e paisa-
gístico assumido pela vinha e pelo vinho. 
Assim, neste Observatório, e dando con-
tinuidade à linha de atuação que norteia 
o Instituto, pude apresentar e transmitir 
as principais preocupações, necessidades 
e anseios, tendo estes a ver com o carácter 
evolutivo do rio, com o desenvolvimento 
económico da Região e a preservação seu 
diversificado património natural e cultural. 
Considero que este projeto, simulta-
neamente português e europeu, po-
tencia o crescimento da RDD, e con-
sequentemente do Norte de Portugal.■

Douro´s Inland Waterway 2020 

Manuel de Novaes 
Cabral

Presidente do Instituto dos Vi-
nhos do Douro e do Porto, I.P. 
(IVDP)
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Opinião

A minha homenagem de 
reconhecimento a todos os profissionais 
do Agrupamento de Centros  de Saúde do 
Douro Sul.A vida profissional colocou-
me bem perto das organizações de 
saúde no douro sul, mais concretamente 
dos cuidados de saúde primários.Em 
2009 a reforma dos cuidados de saúde 
primários dava os primeiros passos e eu 
tive a oportunidade de embarcar neste 
extraordinário desafio. Um trabalho 
que no primeiro embate não promovia 
simpatia nas estruturas que há muito 
tempo tudo faziam para dar as melhores 
condições de saúde às pessoas desta 
região. As mudanças provocam sempre 
desassossegos e quem tem a missão de as 
concretizar nem sempre vai preparado 
para entender as especificidades das 
organizações. Foi o meu caso. A dada 
altura tudo se tornou mais fácil. O 
conhecimento das especificidades do 
setor da saúde e o bom senso, permitiriam 
um ganhar da confiança. Foram, até 
2014, anos de uma experiência de vida 
irrepetivel, e de uma vivência técnica 
e humana que nunca mais esquecerei. 
Anos da minha vida, marcantes. Passado 
este tempo, agora menos envolvido, há 
afirmações que posso com autoridade 
fazer:A generalidade  dos profissionais 
no Agrupamento de centros de saúde 
do douro sul, são excelentes profissionais 
e deles poderemos estar orgulhosos 

e reconhecidos pelo trabalho que ao 
longo de tantos anos por nós têm 
feito. Falo de médicos, de enfermeiros, 
secretários clínicos - os primeiros a 
aturar-nos quando precisamos dos 
serviços de saúde- e outros profissionais 
de todas as unidades, por exemplo 
da saúde pública e serviços de apoio.
Vou, para não ser injusto, falar de um 
nome grande na saúde desta região e 
neste nome englobo todos os que me 
tocaram profundamente, pela elevação 
humana e pela sua entrega como 
profissionais. E, esse nome é, José Carlos 
Simões de Carvalho, médico de família, 
reconhecidamente um profissional de 
excelência e, o que nem todos os cidadãos 
da região sabem, porque sempre esteve 
disponível para os consultar,  foi o 
primeiro Diretor  Executivo deste ACes. 
Notoriamente é um líder e gestor de 
visão, de uma inteligência incomum,  
grande competência e sensibilidade. 
Com enorme capacidade de criar 
equipas e dar espaço de criatividade 
e procura de soluções. E, algo muito 
raro, de uma humildade incrível. O 
douro sul ganhou e ganha tanto com a 
sua dedicação como médico, gestor e 
cidadão interessado e profundamente 
conhecedor das realidades da saúde nesta 
região. O douro sul, como organização 
de saúde não existia e o Agrupamento 
de centros de saúde nasceu do nada. 

Rápidamente, mesmo com tão poucos 
recursos, foram construídas, em 
equipa, pontes e soluções inovadoras e 
facilitadoras para profissionais e utentes 
dos serviços. Havia uma estratégia clara, 
fazer do ACes uma marca de referência 
que permitisse aos cidadãos sentir 
orgulho nos serviços que lhes eram 
colocados à disposição. Também nesses 
anos procedeu-se a uma reformulação 
quase total de todos os edifícios dos 
centros de saúde e construí -se de raiz 
o serviço de urgência de Moimenta 
da Beira. Não querendo ser exaustivo, 
resta-me,  neste artigo de exercício de 
opinião pessoal, deixar, focando só um 
nome, mas desejando tanto falar de 
muita gente, a minha mais profunda 
homenagem a todos os profissionais do 
Agrupamento de centros de saúde do 
douro sul, porque, tendo estado bem 
perto deles, do seu trabalho, dos seus 
problemas e inquietações, mas também 
dos seus sorrisos e esforços continuados, 
posso afirmar que a região só consegue 
os resultados em saúde que tem 
vindo a conseguir pela entrega destes 
profissionais. O douro sul precisa apoiar 
o esforço dos profissionais  da saúde 
e não os deixar sozinhos . É urgente 
dar passos no terreno das soluções, 
juntando vontades e recursos mas de 
forma objetiva e concreta. Como dizia 
o Presidente da Câmara  de Moimenta 

da Beira, José Eduardo Ferreira, “a região 
ou cresce em conjunto, ou desapareçe 
em conjunto”. O douro sul, no que à 
saúde diz respeito precisa dar as mãos e 
em conjunto, promover novas respostas 
tendo em conta a nova realidade 
demográfica. Urge encontrar soluções 
que não deixem os profissionais em 
exaustão, que nem nas merecidas férias, 
se libertam de uma enorme pressão. A 
dimensão das unidades de saúde, tendo 
em conta a tendência de redução do 
número de utentes, e em consequência 
com equipas muito pequenas,  
impedem uma intersubstituição dos 
profissionais . Há um caminho iniciado 
que tem que ser retomado, ou seja, unir 
funcionalmente unidades de saúde, 
mantendo abertas todas, e permitir dessa 
forma a escala organizacional mínima e 
de capacidade formativa de médicos e 
outros profissionais em todo o douro sul. 
Não me canso de referir a importância 
que teria, que o SNS, com o  ACes 
douro sul -  cuidados de saúde primários 
e  o Hospital  de Lamego, juntos, se 
constituíssem numa estrutua de saúde 
para todo o douro sul e depois disso, 
dessem as mãos com os municípios e as 
ipss. Desta forma,  este  território será um 
espaço de crescimento e consolidação  
dos cuidados de saúde. 

Douro sul, 
Dar as mãos, também  faz bem à saúde. ■

Há gente no Douro Sul, há muitos anos, a fazer bem à saúde ! 

Domingos 
Nascimento

Mais um empate da nos-
sa seleção num jogo impróprio 
para cardíacos e que poderíamos 
perfeitamente ter ganho... Ago-
ra espera-nos a fase a eliminar, 
onde não há qualquer margem 
para erros. O nosso próximo 
adversário será a Croácia, uma 
seleção fantástica com Modric e 
Rakitic no miolo, tendo, curiosa-
mente, ganho contra a poderosa 
seleção espanhola. Mas todos 
juntos somos bem mais fortes, 
não há espaços para desunião, 
vamos acreditar sempre, pois 
de outra forma não será possí-
vel um título desta categoria!

Cristiano Ronaldo esteve mal 
nos dois primeiros jogos, não 
pela grande penalidade falhada, 

porque isso só acontece a quem 
tem confiança suficiente para 
arriscar... Mas sim pela maneira 
(toda sorridente) como enca-
rou os jogos, algo desconcentra-
do. No entanto, no jogo de hoje 
as coisas foram diferentes, a sua 
cara no túnel antes do jogo di-
zia tudo. Uma atitude diferente, 
concentração máxima e as coi-
sas aconteceram. Dois golos de 
belo efeito, sendo o primeiro um 
hino ao futebol. Ricardo Qua-
resma e Renato Sanches, quanto 
a mim, devem ser titulares da 
nossa seleção. Acrescentam mui-
to ao jogo - de formas diferentes 
- tanto nos desequilíbrios como 
nos equilíbrios da própria equi-
pa. São dois talentos fabulosos. 

Fernando Santos podia 
também (e devia!) mexer mais 
cedo e melhor no jogo. É de-
masiado cauteloso e conserva-
dor para uma seleção com ta-
manho talento. Ainda assim, 
a fase de grupos já é passado... 

E o passado serve somen-
te para fomentar a evolução, 

aprendendo com os erros. Todos 
esperamos que neste caso espe-
cífico isso aconteça! Porque tal 
como acontecia em Robben Is-
land, este possível sucesso seria 
um verdadeiro alívio para todos 
aqueles que sentem e entendem 
a importância de Portugal ven-
cer um Campeonato da Europa.■

Com três empates e o apuramento no bolso 

Tiago Nogueira
Jornalista

Foto: D
R



31VIVADOURO  JUNHO 2016

Lazer

Preparação:

Cozer o polvo e de seguida deixar arre-
fecer. Cortar em filetes e temperar com 
limão, sal, pimenta. Colocar os grelos a 
cozer com água e sal. Pincelar a massa 
filó com manteiga e de seguida cortar as 
folhas em quatro. Junte as folhas e faça 
uma única camada. Com um recipien-
te em forma de concha, pincele-o com 
manteiga e aconchegue a massa. Leve 
ao forno a cozer até ficar com uma cor 
castanha clara. Retirar a côdea da broa 
e esfarelar para um recipiente. Dar uma 
pequena fervura à morcela de sangue. 
Após a cozedura retirar a pele e desfaça 
e junte à broa esfarelada. Picar os alhos. 
Retire os grelos da cozedura e corte em 
tiras pequenas e finas. Numa frigideira 
coloque azeite, alho picado deixando 
saltear um pouco e junte a mistura da 
broa e morcela. Junte os grelos, tem-
pere com sal se necessário e cominhos. 
Deixar saltear e ligar.
Passe os filetes de polvo por farinha, 
ovo e coloque a fritar. Faça um arroz 
branco seco.

Empratamento:

Coloque na travessa ou prato de servir a 
concha de massa filó e com uma forma 
cilíndrica coloque uma camada de arroz 
seguido de uma camada de broa com 
morcela e termine com outra de arroz. 
Disponha os filetes de polvo em volta e 
sirva. Decore com gomos de limão.

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

Filetes de Polvo em 
Concha de Migas e 

Arroz.

WTCC - CORRIDAS - AUTOMÓVEL 
CIRCUITO - PILOTO - DESPORTO 

Sopa de letras do VivaDouro

Por que a mulher do Hulk se divorciou dele?
- Porque ela queria um homem mais maduro.

Ingredientes:
1 Polvo

Arroz

Broa de Milho

Morcela de Sangue

Grelos

Alho

Azeite

Cominhos

Ovos

Farinha

2 Folhas de massa filo

Manteiga
Anedota:

Amor: Estará muito carente, procure ser mais optimista 
quanto ao seu futuro sentimental.
Saúde: Tendência para dores de cabeça.
Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este momento 
para dinamizar a sua vida financeira.

Amor: O seu coração está um pouco dividido, pense bem 
qual o caminho que deve seguir, procure não ferir os sen-
timentos dos outros.
Saúde: Faça uma limpeza geral aos seus dentes para po-
der ter um sorriso radiante.
Dinheiro: A vitalidade e esforço que tem demonstrado no 
trabalho serão muito favoráveis para si.

Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação afecti-
va, aproveite para avançar para um compromisso.
Saúde: Tente controlar as suas emoções para que o seu 
sistema nervoso não se ressinta de forma negativa.
Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa na 
sua vida profissional, e as finanças estão estabilizadas.

Amor: Prepare um jantar especial romântico para a sua 
cara-metade. 
Saúde: Procure relaxar mais para não andar muito tenso. 
Aprenda a descontrair.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido negativamente ao veri-
ficar o seu saldo bancário, por isso previna-se contra sur-
presas menos agradáveis e aprenda a poupar!

Amor: Dê mais atenção aos seus familiares, eles também 
precisam de si e sentem a sua falta.
Saúde: Previna-se contra o colesterol evitando alimentos 
que lhe são prejudiciais.
Dinheiro: Pode ter uma promoção ou assumir novas res-
ponsabilidades no local onde trabalha.

Amor: A sua sensualidade e beleza vão partir muitos co-
rações, não se surpreenda com uma declaração de amor.         
Saúde: Vigie a sua alimentação, consuma alimentos me-
nos calóricos e evite abusar do sal.
Dinheiro: Esta é uma óptima altura para reduzir os seus 
gastos pois conseguirá fazer poupanças neste período.

Amor: Deixe o ciúme de uma vez por todas e aproveite 
bem os momentos a sós com o seu companheiro.
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares. 
Dinheiro: Não peça um empréstimo neste mês, os tem-
pos não estão favoráveis para contrair dívidas de qualquer 
género.

Amor: Se ainda não encontrou o amor da sua vida prepa-
re-se, pois está mais perto do que imagina!
Saúde: Faça exercício físico ao ar livre, o contacto com a 
Natureza far-lhe-á muito bem.
Dinheiro: Provável aumento das suas finanças, pode apro-
veitar para pôr algum dinheiro de parte.

Amor: Cuide da sua aparência física para conquistar quem 
mais deseja ter a seu lado.
Saúde: Procure o seu médico de imediato se notar algum 
sintoma menos comum.
Dinheiro: Irá conseguir atingir os seus objectivos, graças a 
ajudas inesperadas que irão surgir.

Amor: O amor poderá bater-lhe à porta, por isso fique 
atento e mostre-se disponível para a mudança.
Saúde: Procure fazer uma vida mais saudável e corte de 
vez com qualquer vício. 
Dinheiro: Esta não é uma boa altura para investir em ne-
gócios de vulto ou compras que envolvam muito dinheiro.

Amor: Procure controlar as suas variações de humor para 
evitar discussões desnecessárias.
Saúde: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada 
diversificando os alimentos e apostando mais nos legumes 
e verduras.
Dinheiro: Não corra riscos desnecessários no que toca a 
gastos e a investimentos, seja prudente. 

Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro, ele pode es-
tar mais carente do que é habitual.
Saúde: Vá ao médico e aproveite este mês para fazer exa-
mes de rotina.
Dinheiro: Seja mais exigente consigo, só assim conseguirá 
atingir o sucesso tão desejado e cumprir com os objectivos 
a que se propôs.

HORÓSCOPO
Maria Helena
Socióloga, taróloga e apresentadora

210 929 000
mariahelena@mariahelena.pt
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