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Caros leitores,
Portugal e os Portugueses pre-

cisam desesperadamente de realiza-
ções, atenção, carinho e até de amor 
pois a auto estima e confiança dos 
nossos cidadãos anda a ser afetada 
e desafiada desde 2007 e 9 anos de 
frustração acumulada só pode ser 
uma coisa muito má para todos. 

Se há alguma coisa que o nosso 
novo Presidente da Republica Mar-
celo Rebelo de Sousa percebeu bem 
logo na campanha eleitoral foi esta 
necessidade e por isso e por causa 
disso não perde uma oportunidade 
de procurar melhorar a nossa estima 
e de procurar dar atenção e carinho 
a todos os portugueses, mesmo em 

situações que outros desprezariam 
com sobranceria. 

É por isso que a visita do Sr. Presi-
dente à região do Douro é um acon-
tecimento bem digno de nota por to-
dos os que se interessam pelo futuro 
da região, pois o Sr. Presidente não se 
limita a passar correndo na rua, pelo 
contrário faz questão de ir ter com 
as pessoas reais e procurar entender 
o que está a acontecer nesse mundo 
real. E, muitas vezes para desespero 
da sua segurança, faz questão de ver 
para lá das portas fechadas e para lá 
daquilo que as instituições que visita 
lhe querem mostrar.

Sem dúvida que o país está a ga-
nhar com esta estima. 

Não será por causa da atitude de 
Marcelo que somos campeões eu-
ropeus de futebol sénior e de sub 17 
e em sub-19, no momento em que 
escrevo este editorial, estamos a dis-
putar com a França o direito de estar 
na final. Fomos campeões europeus 
também em Futebol de Praia e em 
Hóquei em Patins! E tivemos uma 
enchente de medalhas, vitórias, ou-
ros, bronzes individuais e coletivos 
que ajudaram muito o nosso presi-
dente a restaurar o orgulho próprio 
dos Portugueses. A todos o nosso 
muito OBRIGADO!

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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“Regia-Douro-Park”

Luís Braga da Cruz

Tive o privilégio de conhecer melhor o Regia-Douro Park, quando da re-
cente visita do Senhor Presidente da República. Muito apreciei a preocupação da 
UTAD de integrar o conhecimento técnico e científico com a formação de valor 
económico, gerar emprego qualificado e contribuir para a criação de uma nova 
atitude dos agentes da mudança económica e social do Douro.

Este Parque tecnológico, como muitos outros que foram surgindo, tem como 
objectivo fazer a ponte entre as universidades e o mundo económico. O que dis-
tingue o Regia-Douro-Park e o pode tornar um polo de excelência é a escolha 
do seu triângulo de especialização: Vitivinicultura, Agroalimentar e Valorização 
Ambiental. Não podendo ser bons em tudo, vale a pena que no que podemos 
ser os melhores tenhamos ambição e consigamos as condições para ter êxito e 
notoriedade internacional. Ao optar por esse caminho a UTAD não só garante 
resultados positivos para a região como grangeia respeito junto do comunidade 
científica e dos sectores económicos que beneficiam daquela opção. 

O Douro é o território nacional com melhor aptidão vitícola. A actividade 
agroalimentar, em especial quando explora produtos de qualidade, é das que 
maior capacidade de crescimento apresenta a nível mundial. O vinho e os produ-
tos com denominação de origem são cada vez mais entendidos não como simples 
bens comerciais, mas como a expressão cultural de regiões com carácter e iden-
tidade, dotadas de paisagens humanizadas, com capacidade para remeter para 
actividades geradoras de procura exigente e especializada, por exemplo, a Cultura 
e o Turismo.

Juntar factores de conhecimento com capacidade criativa, aproximar o 
mundo académico da comunidade empresarial, facilitar o acesso a técnicas la-
boratoriais de ponta, disponibilizar meios para estimular a incubação empresas, 
atrair investimento por parte de agentes consagrados nestes sectores, facilitar uma 
aprendizagem orientada para resultados úteis, eis a visão da UTAD. 

Na altura, o Senhor Presidente interrogou-se porque é que, sendo isto óbvio, 
não acontecera antes. E tentou dar uma explicação, dizendo que o sucesso não 
depende apenas dos que têm consciência das questões e antecipam possíveis so-
luções. É preciso que as boas ideias sejam assimiladas de forma generalizada pelos 
outros e que se consiga a integração das diversas componentes que facilitam as 
soluções bem sucedidas. 

Muito aconteceu no Douro nos últimos 30 anos. Porém, só haverá progresso 
sustentável quando a maioria dos durienses, os que vivem do Douro e os que 
amam o Douro, tiverem consciência de como é inevitável o envolvimento das 
pessoas e das suas instituições para que a mudança social realmente aconteça.  ■

Engenheiro Civil

POSITIVO

Vila Real
Requalificação do campo de 
ténis nas Flores.

NEGATIVO

Douro
Alguns municípios durien-
ses foram este mês afetados 
pela queda de granizo que 
causou grandes prejuízos 
agrícolas e provocou algu-
mas inundações em habi-
tações, lojas comerciais e o 
desmoronamento de muros 
bem como a obstrução de 
caminhos e estradas.

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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Breves

 Indicadores do mês de maio revelam que o destino Porto e Norte registou o maior cresci-
mento turístico a nível nacional e continua a posicionar-se no top dos destinos preferidos dos 
portugueses e dos espanhóis. Esta região foi a que mais cresceu nas dormidas, num total de mais 
de 300 mil, o que corresponde a um crescimento de 15,5%, relativamente ao mesmo mês do ano 
anterior. No que diz respeito a proveitos, o crescimento de mais de 19% posiciona este destino 
com a maior subida no Continente.

Destino Porto e Norte teve mais 1,1 milhões de 
dormidas de portugueses entre janeiro e maio

Feira do Livro Usado nas piscinas de Armamar
As piscinas descobertas de Armamar acolhem até ao dia 30 de agosto a Feira do Livro Usado. A 

iniciativa da Câmara Municipal, através da sua biblioteca, contempla ainda a possibilidade de se requi-
sitarem livros para leitura quer nas instalações das piscinas quer para leitura no domicílio.

Décimo Encontro Concelhio de Boccia em Peso da Régua 

O décimo Encontro Concelhio de Boccia juntou seis equipas que lutaram pelo pódio. A 
Associação Assistência Nossa Senhora das Candeias ocupou os dois primeiros lugares, tendo o 
Centro Comunitário de Fontelas conquistado o terceiro lugar.  

Candidaturas abertas para apoiar ‘startups’ locais e 
regionais

Estão abertas, até 31 de julho, as candidaturas ao Programa “+Património +Turismo” 
promovido pela “Portugal Ventures” e pelo “Turismo de Portugal”, que pretende estimular o 
nascimento de ‘startups’ e de novos negócios locais, associados ao turismo e à valorização do 
património cultural e natural do país. Com um valor global previsto de 10 milhões de euros, o 
Programa “+Património +Turismo” vai analisar e avaliar as propostas dos candidatos e atribuir-
-lhes um financiamento até um montante máximo de 500 mil euros.

Piscina de Mesão Frio abriu em festa

Na noite de 1 de julho, a piscina municipal descoberta de Mesão Frio voltou a abrir ao público 
para mais uma época balnear, com dança e música ao vivo. O evento contou com centenas de pes-
soas para assitirem aos espetáculos do grupo de dança Bibliodance, de Minnemann Blues Band e 
do Dj Zé Roberto. 

Banco de livros escolares em Vila Real
Orientado para as famílias com crianças em idade escolar, que sejam residentes no concelho, 

atendendo, com especial importância, à situação económica de alguns agregados familiares, o 
município de Vila Real volta, no ano letivo 2016/17, a promover a troca de manuais escolares 
através do projeto Banco de Livros Escolares – Os nossos livros usados poderão ser bem parti-
lhados.

Sabrosa investe na remodelação das estradas 
intermunicipais

A Câmara Municipal de Sabrosa vai avançar com um conjunto de beneficiações na sua rede 
viária, nomeadamente nos acessos aos concelhos de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Alijó, como 
forma de garantir as “acessibilidades intermunicipais naquilo que é a importância da mobilidade 
local e regional da população do concelho”, referiu a autarquia.

De 30 de junho a 3 
de julho, Peso da Régua 
foi palco do Encon-
tro Nacional de Minis 
Masculinos e Femi-
ninos 2016. Cerca de 
1500 atletas reuniram-
-se na capital histórica 
do Douro para celebrar 
o andebol.

Encontro Nacional de Minis em Peso da Régua

FO
TO

: D
R

Gonçalo Martins, natural da Folgosa do 
Douro, município de Armamar, é agora árbitro 
da primeira categoria nacional de futebol de 11. 
O jovem armamarense de 31 anos ascende assim 
à categoria máxima da arbitragem de jogos de 
futebol de 11.

Armamar tem um árbitro 
na primeira liga de futebol 
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Município de Alijó apoia Corporações de Bombeiros

As Associações Humanitárias 
dos Bombeiros Voluntários de Ali-
jó foram as primeiras associações 
a receber apoio financeiro definido 
pelo Regulamento Municipal de 
Atribuição de Subsídios e Apoios às 
Associações do concelho. Este apoio 
financeiro é uma das formas de a 
Câmara Municipal reconhecer as 
atividades das Associações Huma-
nitárias do município.
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Via Panorâmica do Douro alvo de beneficiação 
A Câmara Municipal de Sabrosa tem em fase terminal de adjudicação um conjunto de inter-

venções que vão abranger as estradas municipais que fazem parte da sua denominada Via Panorâ-
mica do Douro. São percursos situados no território classificado pela UNESCO, e que, de acordo 
com a autarquia, as intervenções a levar a cabo “em zona tão sensível vão merecer uma redobrada 
atenção no seu respetivo enquadramento”. 
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Alunos de Mesão Frio frequentaram UTAD Júnior
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Seis jovens do Agrupa-
mento de Escolas Prof. Antó-
nio da Natividade estiveram 
durante a semana de 27 de 
junho a 1 de julho, a frequen-
tar a UTAD Júnior 2016 sob 
o lema “Building Bridges To-
gether”, no âmbito do ano in-
ternacional do entendimento 
global, da UNESCO. 
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Programa CLDS 3G de Freixo de Espada à Cinta foi a 
Ligares

Dia 20 de julho, o CLDS 3G de Freixo de Espada à Cinta, em parceria com a Junta de Fre-
guesia de Ligares, o Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta e a GNR - Destacamento de 
Torre de Moncorvo, visitou a freguesia de Ligares, procurando perceber quais as dificuldades 
e necessidades dos idosos, e encaminhar o levantamento para as respostas mais adequadas.

Realizou-se a 7.ª edição do Festival das Migas e do Peixe 
do Rio em Moncorvo

A Associação de Comerciantes e Industriais de Moncorvo (ACIM), com o apoio da Câmara 
Municipal de Torre de Moncorvo e Junta de Freguesia de Cabeça Boa, promoveu de 15 a 17 de 
julho mais uma edição do Festival das Migas e do Peixe do Rio. O Festival das Migas e do Peixe 
do Rio promove os pratos confecionados com os peixes do rio, a Praia Fluvial e a única aldeia 
piscatória de Trás-os-Montes.

A Câmara Municipal de Murça 
promoveu no dia 2 de julho, o tradi-
cional encontro anual de idosos de 
verão. Este ano a autarquia propor-
cionou a esta classe etária da popu-
lação murcense a viagem, até Vila 
Nova de Gaia, mais concretamente 
ao Santuário Coração de Maria nos 
Carvalhos.

Passeio levou idosos 
de Murça a Gaia
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UTAD reforça investigação com cinco novos projetos em 
parceria

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) viu recentemente aprovados 
cinco novos projetos de Investigação Cientifica e Desenvolvimento Tecnológico, num valor 
global de cerca de 12 milhões de euros, através do Programa “Norte2020”, a implementar nos 
próximos três anos. Estes projetos abrangem áreas como a economia, recursos agroalimen-
tares, desporto, saúde, micro e nano tecnologias e turismo, e foram submetidos em parceria 
com instituições públicas e privadas.

Durante três semanas as Férias Des-
portivas e Culturais do município de Murça 
resultaram num programa vasto de ativida-
des promovido anualmente pela Câmara 
Municipal, que visa proporcionar uma ocu-
pação saudável das crianças e dos jovens do 
concelho.

Murça promoveu férias desportivas e culturais
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Concelho Diretivo da ANAFRE 
reuniu no Centro de Alto 
Rendimento do Pocinho 

Os membros do Conselho Diretivo da ANAFRE 
(Associação Nacional de Freguesias), o concelho dis-
trital e os presidentes da Junta do concelho de Vila 
Nova de Foz Côa, reuniram – se no C.A.R. do Poci-
nho, sábado, dia 16 de julho.
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Benzida ambulância dos Bombeiros Voluntários de São 
João de Pesqueira

No dia 24 de Junho de 2016, no 
âmbito das celebrações do Padroeiro 
de S. João da Pesqueira, S. João Ba-
tista, foi benzida mais uma ambulân-
cia dos Bombeiros Voluntários, com 
comparticipação da Câmara Munici-
pal.

No dia 9 de julho, de-
correu a primeira sessão 
formativa dedicada ao tema 
da agricultura biológica, na 
Agência de Ecologia. Inte-
grada no protocolo celebra-
do entre os beneficiários das 
hortas urbanas do Parque 
Corgo e o município de Vila 
Real, a formação foi mi-
nistrada pela RUPESTRIS, 
parceria neste projeto.

Hortas Urbanas de Vila Real com primeira sessão 
formativa em Agricultura Biológica

Colheita de sangue nos bombeiros de Moimenta Beira este 
sábado

O Centro de Sangue e da Transplantação de 
Coimbra (CSTC) promove no sábado, 23 de julho, a 
partir das 9h00 e até às 13h00, no quartel dos Bom-
beiros Voluntários de Moimenta da Beira, uma co-
lheita de sangue. “Esta ação cívica, generosa e cons-
ciente, é importante na melhoria de saúde de uma 
grande parte da nossa população”, justifica o CSTC. 
Qualquer pessoa, dos 18 aos 65 anos de idade e peso 
igual ou superior aos 50 kg, pode doar sangue. As 
doações podem ser repetidas sem qualquer inconve-
niente para a sua saúde e bem-estar (os homens de 3 
em 3 meses e as mulheres de 4 em 4 meses).

Decorreu no domingo, dia 10 de julho, no Parque 
Corgo, a “I Mostra do Podengo Português”, atividade 
integrada no 8º Picnic da Família. Esta iniciativa, orga-
nizada pela Associação Portuguesa da Biodiversidade e 
Cinegética (APBC), com o apoio do município de Vila 
Real, teve como objetivo principal dar a conhecer esta 
raça de cães de origem portuguesa.

I Mostra do Podengo Português em Vila Real
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Durante os dias 1,2 e 3 de ju-
lho o centro histórico da vila 
de Penedono foi mais uma 
vez palco da Feira Medieval. 
O “Reino de Penedono” reves-
tiu-se assim novamente do es-
pírito medieval, tendo levado 
milhares de visitantes ao con-
celho nos três dias do certame. 
O presidente da autarquia faz 
um balanço “extremamente 
positivo” da iniciativa. 

“cada vez mais se afirma como momento 
cultural e lúdico de excelência” do con-
celho. 

Com os tambores, flautas e compo-
sições musicais típicas da época como 
pano de fundo, as tabernas e albergarias 
encheram-se assim de visitantes, as ruas 
animaram-se com várias recriações his-
tóricas que transportam o público para 
um tempo longínquo.

A edição deste ano da Feira Medieval 
de Penedono iniciou, como já vem sen-
do hábito, com o Cortejo Régio e Leitura 
do Auto de Abertura com Trovas e Fol-

guedos pelas ruas do Burgo. Bem como 
o tradicional Cortejo dos Doze da Ingla-
terra. 

Na opinião de Carlos Esteves de Car-
valho, presidente da autarquia, o primei-
ro dia “foi muito agradável, com muita 
atividade e dinâmica, em que marcou 
presença muita gente, de facto a popula-
ção disse que está presente”, afirmou ao 
VivaDouro. 

Entre as várias atividades realizadas 
ao longo dos três dias do certame o au-
tarca destaca o célebre “Assalto ao Cas-
telo e sua Reconquista pela Hoste de D. 

Álvaro Gonçalves Coutinho”, bem como o 
Banquete Medieval, onde se degustaram as 
iguarias e os sabores medievais. 

Ao longo dos três dias decorreram inú-
meras atividades, onde marcaram presença 
os malabaristas, saltimbancos, encantado-
res de serpentes, trovas e cantigas, tambo-
res e malabares de fogo, dança do ventre, 
teatros de rua, os leprosos, torneios de 
guerreiros, entre outras. 

A juntar às recriações históricas, a fei-
ra contou ainda com diversas mostras de 
artesanato e produtos genuínos da região. 
Nesse sentido, eram vários os artesãos e 

Reino de Penedono recuou mais uma vez até à época medieval 

Tendo como testemunha o “impo-
nente Castelo”, monumento nacional 
desde 1910, e uma das marcas do conce-
lho, as ruas da vila voltaram a encher-se 
do espírito medieval. 

Cavaleiros, monges, mercadores, ma-
labaristas, artesãos e tantas outras perso-
nagens alusivas à época passeavam pelas 
ruas e conduziam o visitante numa au-
têntica viagem na máquina do tempo. 

Era de festa o ambiente que se fazia 
sentir por terras de Magriço. 

Nesta altura, a vila transforma-se e 
veste-se a rigor para receber o evento que 

Texto e fotos: Salomé Ferreira 

> Carlos Esteves de Carvalho, presidente da autarquia de Penedono
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mercadores individuais ou em repre-
sentação de municípios ou associações a 
participar na edição deste ano da Feira 
Medieval de Penedono. 

Maria da Conceição e Serafim Con-
ceição viajaram de Matosinhos até Pene-
dono para participar pela primeira vez 
na feira, a vender doces conventuais e 
um licor com mais de 200 anos de histó-
ria. “A feira é muito bonita, tem muitos 
espetáculos, a zona é linda e o Castelo é 
deslumbrante, dos mais bonitos que co-
nheço”, afirmou ao VivaDouro Maria da 
Conceição. 

Também Iolanda Gomes, portuguesa 
mas a residir em Espanha, participou pela 
primeira vez neste evento, “é muito bonita 
esta feira, o castelo dá-lhe um encanto es-
pecial, as pessoas também são muito aco-
lhedoras, é um sítio diferente”, confessou 
a feirante. 

No que diz respeito ao número de vi-
sitantes, apesar de não conseguir contabi-
lizar um número exato, Carlos Esteves de 
Carvalho consegue afirmar que há “muita 
gente” a visitar a vila nestes dias. 

“Há muita gente de fora, conforme am-
bicionávamos há muito público espanhol, 

Reino de Penedono recuou mais uma vez até à época medieval 

 Iolanda Gomes, 
Comerciante, Espanha

 

“As pessoas são muito 
acolhedoras e o castelo 
dá-lhe um encanto 
especial”.

Célia Gonçalves, 
Visitante, Numão

 

“É muito bonita esta 
feira, gosto muito das 
atividades”. 

Luísa Pereira, 
Visitante, Nelas

 

“Esta feira tem mais 
pessoas em relação aquelas 
que tenho ido, a vila respira 
o espírito medieval”. 

Maria da Conceição, 
Comerciante, Matosinhos

 

“Está muito bem organizado, 
até o próprio presidente 
colabora em tudo”.

temos connosco um grupo de Cidade 
Rodrigo que talvez por eles tenham vin-
do mais pessoas, mas deu resultado o es-
forço que nós fizemos para trazer gente 
de fora”, revelou ao Vivadouro o edil. 

O autarca faz uma “avaliação positi-
va” do evento, sendo que para Carlos Es-
teves de Carvalho, “as expetativas foram 
atingidas”, afirmou. 

“Isto é uma caminhada, um processo 
gradual, nós estamos determinados em 
querer percorrer esse caminho”, acres-
centou, ao fazer um “balanço extrema-
mente positivo” do certame. ■
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Foi entre a cidade e a natu-
reza, com o parque Corgo como 
pano de fundo, que se realizou 
mais uma edição do Rock Nor-
deste, evento que pretende “ser 
uma amostra da melhor música 
portuguesa que se faz na atualida-
de”, explicou ao VivaDouro Ilídio 
Marques, representante da Covi-

lhete na Mão, produtora do evento. 
Afirmando que este foi “to-

talmente um ano de afirma-
ção”, Ilídio Marques revela que 
houve “uma maior aposta no 
cartaz, em que procuramos tra-
zer aqui um programa muito 
pensado, com bandas que re-
presentam aquilo que é a nata 

da melhor música portugue-
sa da atualidade”, acrescentou. 

Ao longo de dois dias, o par-
que Corgo em Vila Real recebeu 
várias bandas de renome a nível 
nacional, de onde se destacam 
Linda Martini e Orelha Negra. 
Entre nomes como Paus, Dj Ride, 
Best Youth, Branko, Sean Riley & 

The Slowriders, Noiserv, B Fa-
chada, marcaram ainda presença 
os Can Cun, banda vila-realense.

Foram milhares as pes-
soas que foram até às mar-
gens do Rio Corgo ao longo 
destes dois dias para ouvir e 
sentir o que de melhor se faz 
a nível musical em Portugal. 

Sendo o público constituído 
maioritáriamente por a camada 
jovem, entre o público podiam-
-se também ver famílias intei-
ras, com membros de várias 
idades, a participar no festival. 

Sendo que, de acordo com 
Ilídio Marques, o público de fora 
de Vila Real rondou cerca de 
60%, o que na opinião do mem-
bro da Covilhete na Mão “é mui-
to bom”. Ilídio Marques faz um 
“balanço extremamente positivo” 
da edição deste ano do festival. 

VRUM – Mercado Ur-
bano associou-se ao festival 

Em parceria com o Rock Nor-
deste realizou-se,  no dia 2 de julho, 
a 12.ª edição do VRUM, um mer-
cado urbano com diversos pro-

dutos e mostras de artesanato que 
espelham o que se faz na região. 

Afirmando-se como um “mo-
vimento que pretende agitar a ci-
dade de Vila Real”, o conceito do 
VRUM surgiu pela mão de Patrí-
cia Fidalgo, que considerava im-
portante a cidade “enaltecer o seu 
artesanato e divulgar o que se faz 
na região”, explicou ao VivaDouro. 

A realizar a 12.ª edição, 
Patrícia Fidalgo revela que o 
projeto “tem tido altos e bai-
xos, dependendo da época 
em que se realiza”, afirmou. 

Sendo que, de acordo com 
a impulsionadora da iniciati-
va, a parceria com o Rock Nor-
deste é benéfica, uma vez que 
“atrai diferentes tipos de públi-
co”, confessou ao VivaDouro.

Foram cerca de vinte os expo-
sitores presentes nesta 12.ª edição, 
e uma vez que o evento prima pela 
“variedade”, como explicou Patrí-
cia Fidalgo, eram vários os pro-
dutos disponíveis, desde a moda, 
à gastronomia, acessórios, artesa-
nato, usados, passando pela arte, 
música animação, entre outros. ■ 

A melhor música portuguesa tocou a Nordeste 
O parque Corgo em Vila Real recebeu, nos dias 1 e 2 de julho, mais uma edição do festival Rock Nordeste. Milhares de pessoas partici-
param no festival que quer divulgar “a melhor música portuguesa da atualidade”. 

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Milhares de pessoas foram até Vila Real participar no festival

> O VRUM, mercado urbano, associou-se ao Rock Nordeste > Eram vários os produtos disponíveis no VRUM
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O piloto da Honda venceu a 
segunda corrida da etapa de Vila 
Real do Campeonato do Mundo 
de Carros de Turismo (WTCC) e 
deu o mote para uma espetacular 
festa lusa em terras transmontanas. 

Ficou para a história o dia 26 

de junho em Vila Real com a vi-
tória de Tiago Monteiro, visto que 
a última vez que um português ti-
nha ganho uma prova internacio-
nal na cidade foi em 1973, altura 
em que Carlos Gaspar levantou 
a taça no circuito vila-realense. 

Tiago Monteiro largou da 
“pole position” e manteve sem-
pre a liderança ao longo das 14 
voltas do circuito, não dando 

hipótese ao seu principal adver-
sário, Yvan Muller (Citroen). 

Exibição que fazia prever 
o resultado que se avizinhava. 

Na pit lane da Honda, local 
onde se encontrava a equipa, fa-
mília e amigos a torcer pela vitória 

do piloto português, o ambiente 
era de tensão e ansiedade pelo re-
sultado final. Bandeira de xadrez 
na segunda corrida do WTCC, 
Tiago Monteiro sagra-se vencedor. 

A alegria foi contagiante, 
Diana Pereira, mulher de Tiago 
Monteiro partilha lágrimas de 
alegria, sorrisos e abraços com 
os filhos, familiares, amigos e 
restantes membros da equipa. 

Tiago Monteiro chega em 
triunfo, já com uma grande rece-
ção à sua espera, e abraça o Honda 
Civic, uma prática habitual do pi-
loto sempre que vence uma prova. 

Depois desta primeira rece-
ção, o piloto lusitano segue para 
o pódio, para uma cerimónia 
repleta de milhares de pessoas 
que rumaram até ao anfiteatro 
do Teatro Municipal para parti-
lhar o triunfo de Tiago Monteiro. 

O local estava repleto, em cada 
cantinho havia uma pessoa pronta 
a festejar a vitória do piloto portu-
guês. O clima era de alegria, senti-
mento que estava estampado não só 
na cara dos fãs mas também na face 
de Tiago Monteiro. Como é habi-
tual nas provas de WTCC, a orga-
nização passou um excerto do hino 
nacional, mas o público pedia mais 
e continuou a cantar até ao fim, can-
tou-se de pé “A Portuguesa” com 
as vozes lusas como instrumento 
musical. Momento arrepiante que 
marcou a cerimónia do pódio. 

“Não há ainda palavras para 
descrever esta sensação, simples-
mente um trabalho incrível e cor-
reu tudo bem, sabíamos que isto 
era possível mas a possibilidade 
era um pouco difícil”, revelou Tia-
go Monteiro à saída do pódio.  

Visivelmente satisfeito com 
a vitória do piloto portuense, 
Rui Santos, presidente da autar-
quia, confessou que o Circuito 
Internacional deste ano “foi uma 
aposta ganha em todos os sen-
tidos”, declarou aos jornalistas.

“É uma aposta ganha em ter-
mos desportivos porque se fez 
história, foi a vitória de Rafael 
Lobato no campeonato nacional, 
a vitória de Manuel Pedro Fer-
nandes no Europeu de Carros de 
Turismo (ETCC) e agora a cha-
ve de ouro com Tiago Monteiro 

retribuindo aquilo que Vila Real 
lhe tem dado que é um enorme 
apoio e carinho”, afirmou o edil.

Autarquia revela possibili-
dade de alargar Circuito Inter-
nacional a dois fins-de-semana 

Rui Santos, presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Real, 
revelou que no próximo ano 
“haverá novidades” no Circuito 
Internacional de Vila Real, com 
a possibilidade de alargar o pro-
grama a dois fins-de-semana. 

“Nós queremos sempre que 
este evento seja sustentável, nun-
ca cometemos loucuras, por-
tanto sem loucuras, com os pés 
bem assentes no chão, estamos a 
estudar a possibilidade de fazer 
dois fins-de-semana, até porque 
também para o automobilismo 
em Portugal isto é importan-
te”, afirmou o autarca socialista.

“Não é uma promessa, é uma 
possibilidade que estamos a es-
tudar e a analisar”, sublinhou. 

Apesar de ainda não haver nú-
meros sobre a presença de público 
nas corridas, Rui Santos garante que 
“ultrapassou largamente os 180 mil 
do ano passado”, sendo que o autar-
ca revela nunca ter “visto tanta gen-
te a assistir a corridas em Vila Real”. 

 Rui Santos considera as cor-

ridas uma “grande bandeira e 
um respeito enorme pelas nos-
sas tradições, afirmando o pre-
sente e projetando o futuro”.

Francisco Brito, membro da 
Associação Promotora do Cir-
cuito Internacional de Vila Real, 
considera que as expetativas fo-
ram “totalmente superadas”. 

“Penso que foi um sucesso 
muito grande, aliamos as vitó-
rias dos pilotos nacionais a uma 
melhoria das condições de pista, 
à ausência de acidentes graves, 
portanto estamos todos de para-
béns”, revelou ao VivaDouro. ■

Tiago Monteiro faz história em Vila Real 
O piloto português Tiago Monteiro entrou para a história ao vencer a corrida principal da etapa do Campeonato do Mundo de carros 
de turismo (WTCC) na cidade transmontana, integrada no 46.º Circuito Internacional de Vila Real que se realizou na cidade entre 24 
e 26 de junho. Depois do sucesso de mais uma edição do circuito vila-realense a autarquia equaciona a possibilidade de alargar o evento 
a dois fins-de-semana no próximo ano. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Rui Santos, presidente da autarquia, com Tiago Monteiro

Manuel Pedro 
Fernandes vence ETCC

Manuel Pedro Fernandes, 
piloto vila-realense, alcançou 
o “resultado mais importante 
da sua carreira”, com a vitória 
na primeira corrida do Europeu 
de Carros de Turismo (ETCC).

> Tiago Monteiro festeja a vitória com os filhos
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O calendário marcava o dia 5 
de julho de 2008 quando nasceu o 
Tribol, pela vontade da Associação 
de Andebol de Vila Real em realizar 
um torneio de andebol de praia na 
cidade, tendo sido depois adiciona-
das mais modalidades, com o ob-
jetivo de cativar mais interessados. 

No início, “nem nos maiores so-
nhos”, Adriano Tavares, diretor do 
torneio, pensava que o projeto ia ter 
tanta aceitação da parte do público. 
“Era completamente impensável, 
olhar para toda esta envolvência, o que 
nos move é a motivação do reconhe-
cimento que temos, tanto do público, 
como da autarquia que é o principal 
parceiro e acredita no projeto e facilita 
condições para que o evento aconte-
ça”, afirmou o dirigente ao VivaDouro. 

 “Temos ao nosso lado as maiores 
instituições de Vila Real e da região, 
é um conforto para nós e por isso é 
que estamos aqui”, atestou Adriano 
Tavares, sublinhando que têm tam-
bém o apoio da Universidade de Trás 
os Montes e Alto Douro (UTAD). 

O número de equipas em compe-
tição manteve-se o mesmo que no ano 
passado, no total, foram 16 os grupos 
em disputa pelo pódio. Sendo que, de 
acordo com Adriano Tavares, havia 21 
equipas pré-inscritas, no entanto, não 
foi possível aumentar o número de 
equipas devido à “limitação de espaço”. 

“Ao mesmo tempo é uma satis-
fação por termos tanta gente interes-
sada em participar, mas é também 
um constrangimento”, afirmou o 
dirigente. “Estamos limitados no 

espaço, não conseguimos crescer 
mais por aí, mas também nos cus-
ta ter que deixar de fora 40 pessoas 
que queriam participar no Tribol, 
mas não tínhamos alternativa”. 

O Tribol é constituído maiori-
tariamente por participantes prove-
nientes de fora de Vila Real, sendo 
que todos os anos existe um aumento 
no número de atletas interessados em 
participar. Sublinhando que este ano 
contaram com a participação de uma 
equipa de Coimbra, Adriano Tavares 
revela que “é uma alegria porque a 
fronteira do âmbito de envolvência do 
Tribol está a andar para sul”, declarou.

“Somos sem dúvida uma mar-
ca local e regional, mas somos 
também cada vez mais uma mar-
ca nacional, o que nos deixa muito 
satisfeitos. A mensagem já passou e 
a nossa maior vitória acaba por ser 
essa”, acrescentou Adriano Tavares. 

Carlos Dias, padrinho da mo-
dalidade de Voleibol, acredita que 
este projeto “devia ser replicado pelo 
país inteiro”, uma vez que na opinião 
do desportista o Tribol “é uma ex-
celente prática, é bom demais para 
estar só aqui”, revelou ao VivaDouro.

“Eu tinha uma noção deste 
evento mas a realidade é que es-
tou mais surpreendido, superou 
claramente as minhas expetativas 

iniciais, é de facto um excelente 
momento de afirmação das moda-
lidades que se praticam”, declarou. 

O Selecionador Nacional de 
Andebol, Rolando Freitas, foi o 
padrinho da modalidade na 9.ª 
edição do Tribol. Samuel Fra-
guito foi o padrinho do Futebol. 

Com o campeonato como pano 
de fundo, quem foi até  Codessais 
naquele fim-de-semana, teve ainda 
oportunidade de participar nou-
tras atividades. A oferta era varia-
da, desde atividades radicais, que 
ficaram a cargo da empresa Wind 
Spiders, vários insufláveis que fize-
ram as delícias dos mais pequenos, 
entre outras iniciativas que reforçam 
o slogan “O Tribol é muito mais”.

A edição deste ano ficou mais uma 

vez marcada pela realização da TriPar-
ty, uma festa que decorreu no sábado 
à noite, dia 9 de julho, onde atuaram 
The Bentley Band e DJ José Matos.

Tribol Solidário abre 
fronteiras na nona edição

Como já tem vindo a ser hábito, 
para além do espirito de equipa e do 
gosto pelo desporto, o torneio Tribol 
tem ainda uma vertente solidária.

“Este ano abrimos frontei-
ras nessa área, ao apoiar a Apela, 
uma instituição nacional”, explicou 
ao VivaDouro Adriano Tavares.

A nível local, o Tribol apoiou 
a Associação de Paralisia Cerebral 
(APC) de Vila Real e a Missão Lar 
D´Ouro, com o slogan “juntos va-
mos dar dignidade a quem está só”. ■

Torneio de Tribol leva espirito desportivo ao areal de Codessais 
O areal das piscinas de Codessais, em Vila Real, recebeu a nona edição do Torneio Tribol de Praia, nos dias 8, 9 e 10 de julho. 
O Torneio teve início às 19h00 de sexta-feira e terminou no dia 10 de julho à mesma hora. As atividades decorreram de forma 
ininterrupta, entre jogos, animação e muito convívio. O evento é uma organização da Associação de Andebol de Vila Real e da 
Câmara Municipal. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

Tabela de classificação Geral

Classificação

1

2

3

Andebol

1

4

5

Futebol

7

3

2

Voleibol

1

3

4

Pontos

9

10

11

Equipa

Nãoélojadoandebol.com

Sernor Caixilharias

Mar de Pedra

> Adriano Tavares, diretor do Tribol
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Texto: Salomé Ferreira

O município de Tabuaço vai realizar o II Festival Internacional de Folclore – Artes e Danças do Mundo no dia 2 de agosto. O VivaDouro 
esteve à conversa com Carlos Carvalho, presidente da Câmara Municipal, onde o autarca falou acerca das expetativas para o evento e 
a aposta da autarquia na dinamização cultural no concelho como forma de fixar a população. 

Tabuaço recebe o II Festival Internacional 
de Folclore a 2 de agosto 

O Festival de Folclore é uma 
aposta do município em manter 
viva a cultura na região?

O Folclore é uma das tradições 
mais importantes do património 
cultural da nossa região e País. Com 
a realização deste evento preten-
demos contribuir para a preserva-
ção desse património bem como 
divulgar as tradições e a cultura de 
outros países através da exibição 
de grupos dos cinco continentes.

Como é que surgiu este Festival 
de Folclore de Tabuaço?

Este festival surge da colaboração 
entre o município de Tabuaço e o fes-
tival de folclore organizado pelo Gru-
po Folclórico de Cantas e Cramóis 
de Pias – Cinfães, FOLK Cinfães. A 
possibilidade foi-nos avançada no 
ano transato por um amigo também 
ligado ao folclore da região, Duarte 
Morais, e nós rapidamente enten-
demos que a dimensão e a qualida-
de do evento seria claramente uma 
mais-valia para a estratégia cultural 
e turística que tentamos imprimir no 
território de Tabuaço. A aposta foi 
claramente ganha aproveitando nós, 
desde já, também para destacar a ex-
celência desta organização na pessoa 
do Fernando Monteiro, diretor do 
grupo folclórico atrás mencionado.

Qual é o principal objetivo des-
te encontro? 

Em primeira instância levar a 
cabo um espetáculo que permita a 
promoção e preservação do nosso 
património cultural. Consequente-
mente, através da apresentação de 
folclores e culturas das mais variadas 
partes do mundo, permitir à nossa 
população e a quem nos visita tomar 
contacto com  realidades comple-
tamente distintas daquelas que nos 
fomos habituando a admirar ao lon-
go dos anos. Temos também como 
objetivo organizar um espetáculo 
que, para além de valorizar cultu-
ralmente as nossas gentes e a nossa 
cultura, atraia a atenção de inúme-
ros visitantes que esperamos receber. 
Existe ainda um motivo adicional 
que é o facto de nesta época do ano 
a maior parte dos nossos emigrantes 
se encontrarem de férias em Por-
tugal. Nós sabemos a saudade que 
eles sentem do nosso folclore e con-
seguirmos levar a cabo este evento, 
nesta altura, funciona também como 
um encontro/convívio para eles.

É a segunda vez que se realiza 
o Festival de Folclore de Tabuaço, 
como é que correu a edição do ano 
passado?

De um forma fantástica. Uma 

enorme adesão de público, espetá-
culos completamente imperdíveis 
de todos os grupos que participa-
ram, a  excelência da organização e 
a certeza de que todos os que aqui 
se deslocaram saíram com uma 
enorme satisfação pelo que viram. 

Quais são as expetativas para 
este ano?

As expetativas são grandes até 
porque percebemos que a I Edição 
criou, em quem assistiu, a vontade 
em que o Encontro tivesse continui-
dade. Portanto este ano esperamos 
que tudo o que de bom aconteceu 
em 2015 se mantenha, tentando da 
nossa parte afinar uma ou outra si-
tuação que correram menos bem.

Quantos grupos têm a par-
ticipar na edição de 2016? 

Para além do rancho de Cha-
vães e da Granja do Tedo teremos 
a presença de mais 8 grupos pro-
venientes da Argentina, Equador, 
Cazaquistão, Panamá, Sérvia, Tur-
quia, Nova Zelândia e Colômbia.

A dinamização da cultura no 
concelho é uma das apostas do 
executivo?

Somos da opinião que as nossas 
gentes merecem tanto ou mais ter 

acesso a eventos culturais, a peças 
de teatro, a concertos, a festividades, 
que as populações dos grandes cen-
tros urbanos. Durante muitos anos 
viveu-se uma ideia, completamen-
te absurda, de que a cultura e tudo 
aquilo que à sua volta gravita não 
tinha lugar nos territórios rurais e 
de baixa densidade populacional. 
Esse paradigma está a mudar e ve-
mos claramente hoje uma vontade, 
por parte das nossas populações, de 
momentos culturais. E já hoje se ve-
rifica que a nossa oferta está ao nível 
do melhor que se vai fazendo pelo 
resto do País. Quer pelos nossos gru-
pos locais quer por quem vem atuar 
junto de nós. Como é lógico o equi-
líbrio entre este investimento e o in-
vestimento físico tem que existir mas 
convenhamos que as décadas em 
que o investimento físico, a obra pro-
priamente dita, reinou não permitiu 
criar as condições para que as pes-
soas se fixassem nos nossos territó-
rios. Esperamos nós que ao acentuar 
a tónica no melhoramento constante 
daquilo que é a qualidade de vida de 
quem aqui vive, e a cultura está de 
pedra e cal neste enquadramento, 
possamos contrariar este fluxo ne-
gativo que nos coloca perante um 
desafio enorme que é a perda de po-

pulação diária. Nesse sentido é clara-
mente uma aposta. Ainda para mais 
quando vivemos um tempo em que, 
para além da aposta no sector primá-
rio e na sustentabilidade económica 
dos sectores existentes no nosso 
território, o Turismo assume cada 
vez mais um papel preponderante 
na economia da região. Para além 
dos produtos turísticos que natural-
mente já existem temos que com-
plementar essa mesma oferta com 
a dinamização de outras áreas com-
plementares entre as quais  a cultura. 

É pois uma aposta fulcral apre-
sentarmos uma agenda cultural 
que permita que quem nos visita 
alargue o seu leque de opções do 
que à partida já sabe que o espera 
no Douro e que permita também 
uma maior permanência nas nossas 
terras. Parece-nos uma realidade o 
facto de podermos constatar que 
a cultura está bem viva nos nossos 
territórios e esperamos que esta di-
nâmica resulte em que Tabuaço e a 
Região seja um território cada vez 
mais atrativo não só no sentido de 
alcançarmos mais turistas mas tam-
bém com o desiderato de tornar, 
todos os dias um pouco melhor, a 
existência de quem insiste em per-
manecer no nosso Portugal Rural. ■

FO
TO

: D
R

> Carlos Carvalho, presidente da autarquia

FO
TO

: D
R
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Sernancelhe

Tendo como um dos principais 
objetivos “superar as duas edições 
anteriores”, tal como explicou ao 
VivaDouro Armando Mateus, ve-
reador da cultura do município de 
Sernancelhe, a terceira edição do 
Ser+Cultura, levou até ao centro 
histórico da vila espetáculos de mú-
sica, teatro, exposições, desporto, 
literatura, multimédia e tasquinhas.

Aproveitando o valor patrimo-
nial do centro histórico, e acres-
centando espaços ao ar livre, a 
organização criou seis palcos que 
receberam espetáculos ao longo 
dos três dias, sempre sem parar. 

Sendo que este ano a arte de rua 
foi uma das novidades do evento, 
“para além da parte musical e des-
portiva, achamos que a arte de rua é 
sem dúvida uma tendência e porque 

não Sernancelhe também apostar 
nela”, explicou Armando Mateus.

Nesse sentido, “houve uma 
aposta nos artistas do conce-
lho, onde todos eles realizam 
várias composições e o resul-
tado é este, acho que o espaço 
está muito agradável”, acrescen-
tou o membro do executivo. 

Mariline Ricardo, artista plás-
tica natural de Arnas, Sernancelhe, 
participou na edição deste ano do 
Ser+Cultura com a realização de 
um livro de artista com as crianças 
do ATL, entre os 6 e os 12 anos. 

“Um livro de artista é uma 
obra de arte em formato de livro, 
e depois estamos a fazer a obra de 
arte ao colocar os livros de artista 
dentro de uma escultura”, explicou 
Mariline Ricardo enquanto traba-

lhava em conjunto com as crianças. 
Apesar de estar habituada a 

participar neste tipo de eventos, é 
a primeira vez que a artista plásti-
ca “trabalha com crianças tão pe-
quenas”, no entanto revela que a 
experiência “é muito gratificante”. 

“Este evento para além de 
ser importante é diferente de 
tudo o que se faz aqui duran-
te o ano, traz a arte para as ruas”, 
afirmou Mariline Ricardo ao fa-
lar da importância do festival. 

Um pouco mais acima, dentro 
das ruínas do antigo castelo, encon-
trava-se José Manuel Fonseca Justi-
no, um escultor, também natural 
do concelho, a expor as suas obras.  

“Estou a esculpir uma peça que 
é o padroeiro de Sernancelhe, São 
Sebastião”, explicou ao VivaDouro, 
enquanto martelava a obra de arte. 
“É gratificante estar aqui a mos-
trar o meu trabalho, é um incen-
tivo, uma vez que ando à procura 
de novos alunos, quero incenti-
var principalmente a faixa etária 
mais jovem para as artes”, afirmou 
José Manuel Fonseca Justino. 

Uma vez que houve o “apro-
veitamento dos artistas do con-
celho”, o investimento da parte 
da autarquia no evento “não é 
muito alargado”. “Todos nos en-
volvemos e com a nossa entrea-
juda, entre as várias instituições, 
não é um grande investimen-
to”, explicou Armando Mateus. 

Para além da arte de rua, a ter-
ceira edição do Ser+Cultura con-
tou ainda com a realização da Feira 
do Livro, de vários momentos de 
animação de rua, demonstrações 
de karaté, atelieres para crianças, 
momentos literários, mega aula de 
zumba, peças de teatro, tunas, entre 
várias iniciativas. Para além disso, o 
artesanato e a gastronomia estive-
ram igualmente em destaque, sendo 
que estiveram disponíveis mais de 
uma dezena de espaços a represen-
tar as artes e os ofícios do concelho, 
bem como as “tasquinhas”, onde os 
visitantes tiveram oportunidade de 
degustar as iguarias do concelho. 

No que diz respeito à adesão 
da população ao evento, na opi-
nião de Armando Mateus, o “pú-
blico tem aceitado bastante bem 

a iniciativa”, revelou. “Ainda que 
estejamos numa época de explo-
são de eventos e festivais de verão, 
este Ser+Cultura encaixa muito 
nas pessoas do concelho, realiza-
-se na zona histórica e as pessoas 
sentem-se acarinhadas quando 
veem a zona histórica valorizada”, 
afirmou. Com uma vertente so-
lidária, realizou-se no último dia 
do evento uma Caminhada Soli-
dária que serviu para apoiar a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro. Para 
além disso, o Ser+Cultura asso-
ciou-se este ano à canoagem, com 
a prova do Campeonato Nacional 
de Esperanças, no rio Távora, vila 
da Ponte, bem como ao Encontro 
de Bandas Rota do Cister, mo-
mento que assinalou os 35 naos da 
Banda Musical 81 de Ferreirim.■

Festival Ser+Cultura dá nova vida ao centro histórico da vila 
Sernancelhe realizou, entre os dias 8 e 10 de julho, a terceira edição do festival Ser+Cultura, um evento que teve como objetivo dinami-
zar o centro histórico da vila com recurso à cultura. O cartaz contou com uma oferta diversificada de 35 horas de espetáculos, seis palcos 
em constante movimento e cerca de 250 artistas a participar na iniciativa. 

Texto: Salomé Ferreira

> Mariline Ricardo, artista plástica > José Manuel Fonseca, escultor do concelho > Exposição de escultura do evento
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Helena Branquinho
Confagri

As Cooperativas em Portugal e na Europa 

As C ooperat ivas  Agr ícolas  e 
de  Crédito  Agr ícola  têm t ido uma 
dinâmica  de  evolução nas  ú lt imas 
décadas  em Portugal  e  nos  países 
da  União Europeia .

Em Portugal ,  existe  um C ódigo 
C ooperat ivo especí f ico  que 
regulamenta  este  sec tor,  e  que 
foi ,  a l iás ,  rev isto  recentemente, 
através  de  Lei   da  Assembleia  da 

Repúbl ica  (Lei  n . º  119/2015,  de 
31 de  Agosto) .

Em termos de  organização do 
sec tor,  os  Agr icultores  associam-
se  na  sua C ooperat iva ,  sendo que 
estas ,  na lguns  casos ,  cr iam uma 
estrutura  de  2 . º  grau,  des ignada 
por  União.  E  as  C ooperat ivas 
e  Uniões  formam a respect iva 
Federação S ector ia l ,  e  surge 
a  Organização de  cúpula-  a 
CONFAGRI-  cujos  sócios  são 
as  Federações  e ,  quando não 
há Federações ,  são as  Uniões 
direc tamente.

A nível  europeu,  a  CONFAGRI 
é  membro da C onfederação Gera l 
das  C ooperat ivas  Agr ícolas  da 
União Europeia . 

A CO GECA engloba 31 
C onfederações  dos  países 
membros .

A CONFAGRI tem também 
uma representação permanente 
em Bruxelas .

A inter venção em Bruxelas  é 

A quota  de  mercado das 
C ooperat ivas  supera  os  50%  
em a lguns  Estados  Membros 
nórdicos  e  da  Europa  centra l 
(Fin lândia ,  Suécia ,  Dinamarca, 
Países  Baixos ,  França e  Ir landa e 
Áustr ia) . 

Por  outro lado a  quota  de 
mercado das  cooperat ivas  que 
operam no Sul  da  UE osci lam 
entre  25% e  50% (Itá l ia ,  Espanha 
e  Por tugal) ,  enquanto na Grécia  é 
de  apenas  25%. 

C onstatamos ass im que os 
países  ditos  desenvolv idos 
assentam em modelos  de 
organização cooperat iva .

Em Portugal ,  dever-se-á 
pensar  e  ag ir  com os  “olhos 
postos”  nos  casos  de  sucesso,  em 
termos de  desenvolv imento.

A dinâmica  do S ector 
C ooperat ivo por tuguês  deverá 
cont inuar  com vista  à  evolução 
económica e  socia l  da  Agr icultura 
por tuguesa .  ■

de  diá logo com as  Inst ituições 
Europeias :  C omissão Europeia , 
Parlamento Europeu,  C onselho 
Económico e  S ocia l  Europeu.

A posição dos 
Agr icultores  europeus  e  a  sua 
representat iv idade:  dos  cerca 
de  12 mi lhões  de  Agr icultores 
na  União Europeia ,  6  mi lhões 
estão organizados  em 22 mi l 
C ooperat ivas ,  que t ransformam e 
comercia l izam 40% da produção 
agr ícola  tota l  do sec tor.

As  C ooperat ivas  Agr ícolas 
Europeias  empregam 660 mi l 
pessoas  e  têm uma fac turação 
anual  de  cerca  de  350 mi l  mi lhões 
de  euros .

Nos países  nórdicos ,  existe 
um a lto  nível  de  integração e  um 
número reduzido de  C ooperat ivas 
muito  especia l izadas  e  de  grande 
dimensão económica.

Em Portugal ,  a  s ituação é 
di ferenciada em função dos 
dist intos  sec tores  de  ac t iv idade

Cátia Cohen
Cases

O Contributo das Cooperativas para a Agenda 
2030

As múlt iplas  t ransformações 
ocorr idas  no decorrer  deste  século 
X XI têm exig ido mais  de  cada um 
de nós ,  da  nossa  capacidade de 
(re)  ação perante  uma sociedade 
g lobal  mais  complexa,  repleta 
de  desaf ios  e  áv ida  de  soluções 
para  os  problemas atuais .  S e ,  por 
um lado,  o  futuro aparenta  ser 
cada vez  mais  incer to  e  instável , 
por  outro lado os  obstáculos 
e  as  advers idades  têm s ido 
impuls ionadores  de  novas  ideias 
e  oportunidades  de  inter vir 
e  de  responder  ef icazmente 
e  adequadamente  às  vár ias 
necess idades  da  nossa  sociedade, 
de  uma forma mais  inclusiva , 
sol idár ia  e  justa .  De fac to,  um 
pouco por  todo o  mundo,  temos 

ass ist ido ao desenvolv imento 
de  projetos  e  de  inic iat ivas  que 
ref le tem esta  forma de  procurar 
t ransformar o  mundo,  numa 
perspet iva  de  for ta lec imento de 
uma economia e  de  uma cultura 
de  cooperação e  de  sol idar iedade, 
através  da  união de  esforços ,  da 
v isão empreendedora  par t i lhada, 
da  resposta  conjunta  a  uma 
necess idade comum. O setor 
cooperat ivo,  considerado como 
um dos  atores  fundamentais  neste 
processo,  ao  procurar  colmatar 
necess idades  existentes  nos 
vár ios  domínios  da  sociedade, 
poss ibi l ita  às  pessoas  o  seu 
envolv imento at ivo e  democrát ico 
nos  processos  de  decisão e  de 
mudança,  t raduzindo-se  ass im 
como um importante  polo  de 
par t ic ipação e  de  c idadania .

Face  à  natureza  dos  ser viços 
de  proximidade que presta , 
que são demonstrat ivos  de  uma 
for te  l igação e  conhecimento 
das  rea l idades  locais ,  o  modelo 
cooperat ivo é ,  sem dúvida,  uma 
das  v ias  que melhor  se  adequa à 
construção de  respostas  e f icazes , 
na  medida em que são os  própr ios 
interessados  que as  desenvolvem e 
gerem as  pr ior idades  a  que devem 
obedecer.  A um nível  macro,  o 
va l ioso papel  das  cooperat ivas  na 
diminuição do desemprego,  na 

de  cooperação e  sol idar iedade 
g lobal .

As  cooperat ivas ,  enquanto 
atores  fundamentais  para 
o  desenvolv imento socia l  e 
económico das  comunidades , 
quer  através  do seu va l ioso 
contr ibuto para  a  cr iação de 
emprego digno,  quer  como 
promotoras  de  múlt iplas 
respostas  para  os  problemas 
da  sociedade,  const ituem,  por 
isso,  um importante  agente 
para  a  implementação da  nova 
Agenda,  par t icularmente  do 
ODS 8 :  “Promover  o  crescimento 
económico inclusivo e 
sustentável ,  emprego pleno e 
produt ivo e  t raba lho decente 
para  todos”.

S e n d o  i n e g áve l  o  c ont r i but o 
d a s  c o op e r at iv a s  p ar a  o 
d e s e nvo lv i m e nt o  i nt e g r a d o  d a s 
p e s s o a s ,  d a s  c omu n i d a d e s  on d e 
e s t ã o  i ns e r i d a s ,  p ar a  a  a f i r m a ç ã o 
d a  d e m o c r a c i a  e  d a  c i d a d an i a 
at iv a  e  p ar a  u m a  g l o b a l i z a ç ã o 
m ai s  i n c lu s iv a ,  s o l i d ár i a  e  ju s t a , 
re c on h e c e - s e ,  a s s i m ,  a  s u a 
c ap a c i d a d e  p ar a  t r ans for m ar 
o  mu n d o,  c ons t i tu i n d o  o  s e t or 
u m  i mp or t ant e  p arc e i ro  p ar a 
a  p l e n a  e xe c u ç ã o  d a  Age n d a 
2 0 3 0 . .  ■

promoção de  at iv idades  geradoras 
de  rendimentos  junto de  grupos 
mais  vulneráveis ,  na  erradicação 
da  pobreza ,  na  promoção do 
bem-estar  e  qual idade de  v ida 
das  populações ,  contr ibui  para 
o  reconhecimento do setor 
como um agente  pr iv i leg iado na 
construção de  um mundo mais 
justo  e  sol idár io.

A preocupação permanente 
com as  necess idades  dos 
seus  membros  e  a  procura  de 
respostas  e  soluções  adequadas 
aos  problemas da  sociedade 
demonstram,  de  forma clara ,  o 
compromisso das  cooperat ivas 
perante  as  comunidades  onde 
se  encontram inser idas .  A 
inter venção do setor  cooperat ivo 
para  a lém dos  impactos  gerados 
a  um nível  loca l ,  reg ional  e 
nacional ,  revela ,  ao  mesmo 
tempo,  um compromisso para 
com a  comunidade mundia l .

O plano de ação da Organização 
das  Nações  Unidas  para  o 
desenvolv imento sustentável , 
sob o  lema “ Transformar o 
nosso Mundo”,  que integra  os  17 
Objet ivos  de  Desenvolv imento 
Sustentável  (ODS) e  as  169 metas 
conexas ,  ref le te  a  importância 
da  par t ic ipação colet iva  na  sua 
execução,  com base  no espír ito 

O Douro sabe bem.
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Corporativismo

Em que contexto surgiu a Adega 
Cooperativa de Alijó?

Na altura a Cooperativa foi for-
mada porque havia muito vinho e as 
pessoas não tinham o que lhe fazer 
e tiveram que optar por se associar 
e criar a cooperativa, que na altura 
começou com poucas quantidades e 
atualmente tem a dimensão que tem. 

Quais são os principais objetivos 
da cooperativa atualmente?

Como estamos numa fase econó-
mica bastante difícil o objetivo atual é 
tentar viabilizar, para isso recorremos 
a um PER, para nos ajudar a reestru-

turar toda a nossa divida, o que tem 
sido um bocado difícil porque houve 
umas campanhas que não foram pa-
gas ou seja as pessoas foram saindo 
da cooperativa e para voltar a atrair a 
confiança dos viticultores é um pou-
co difícil. Ainda mais numa fase em 
que já há muita concorrência há vol-
ta. Tem sido um trabalho lento, mes-
mo pagando as campanhas, já temos 
campanhas pagas desde 2012, para a 
frente está tudo liquidado, mas mes-
mo assim é um trabalho difícil.

Qual é a vossa dívida neste mo-
mento?

Cerca de sete milhões. Já conse-
guimos baixar e dentro de poucos 
dias saberemos a resposta a um novo 
PER que submetemos.

Sentiram uma queda no núme-
ro de sócios nos últimos anos?

Não, nós temos vindo a aumen-
tar o número de sócios. Começámos 
com poucos mas têm vindo a aumen-
tar, ou seja, há pessoas a voltar à coo-
perativa, só que é um trabalho lento. 

Na sua opinião, quais são as 
principais vantagens para o viticul-
tor em trabalhar com a Cooperati-

va?
 Uma Cooperativa não tem fins 

lucrativos, da maneira que valorizar a 
produção na venda irá valorizar o pa-
gamento ao viticultor. Não colocamos 
limitações, não produzimos muito, 
são muitos associados só que temos 
sócios muito pequenos. Essas pessoas 
numa empresa privada não têm lugar, 
ficam sem um sítio onde colocar as 
suas produções. 

Quais são os vinhos que mais 
produzem?

Moscatel, vinho do porto e tam-
bém brancos e tintos. 

A exportação tem sido uma das 
vossas apostas?

Não muito, atualmente a forma 
de pagarmos aos sócios para os con-
seguir atrair aumenta com a comer-
cialização através do granel, ou seja, 
o que produzimos na vindima temos 
contrato de venda para podermos pa-
gar de imediato a campanha. Não nos 
permite manter o vinho nem investir 
em marketing para a sua comerciali-
zação. 

Quais são as vossas perspetivas 
de crescimento nos próximos anos?

Trabalhar com vinhos é um ne-
gócio incerto porque pode haver um 
ano que corre muito bem mas há ou-
tros que não, por exemplo este ano é 
bastante mau porque para além de ter 
havido graves problemas na afetação 
de doenças e pragas, nestes últimos 
dias vieram as trovoadas que limpa-
ram uma boa parte das produções por 
isso o negócio do vinho é um pouco 
incerto, não há certezas. 

Não há então boas perspetivas 
para este ano?

Este ano vai ser um ano compli-
cado e ainda nem começámos as vin-
dimas. 

O que é que os viticultores di-

zem em relação à colheita deste ano?
Ainda há algumas uvas, mas há 

viticultores que perderam a totalida-
de das suas produções este ano. Claro 
que não ficam contentes, é onde vão 
buscar algum dinheiro. 

A nível nacional, na sua opinião, 
qual é a principal dificuldade que o 
setor do Corporativismo enfrenta 
neste momento?

Nós vemos outras regiões, como 
por exemplo o Alentejo, que têm a 
vantagem de ter menos custos de 
produção, mas aqui o Douro tem um 
problema que é o elevado número de 
operadores, são muitos para uma re-
gião tão pequena e isso dificulta-nos 
um pouco a vida porque numa fase 
de crise toda a gente tem dificuldades 
em vender. 

Portugal distingue-se no setor a 
nível Europeu?

Os vinhos portugueses têm-se 
destacado essencialmente a nível de 
qualidade e de DOC (Denomina-
ção de Origem Controlada), tem-se 
crescido muito. Primeiro era essen-
cialmente o vinho do porto que era 
conhecido mas atualmente a nível de 
DOC tem crescido bastante. 

Quais são as perspetivas de futu-
ro que tem para a Cooperativa entre 
cinco a 10 anos?

Num mercado tão incerto, por 
esse tempo conto já estar a engarrafar 
maiores quantidades. O meu objetivo 
é começar a diminuir a venda do gra-
nel e ir aumentando a venda do engar-
rafado até que haja a possibilidade de 
comercializarmos tudo engarrafado. ■

Adega Cooperativa de Alijó pretende atrair mais sócios
O VivaDouro esteve à conversa com Luís Coelho, membro da direção da Adega Cooperativa de Alijó, que nos falou acerca das principais 
dificuldades que a cooperativa enfrenta neste momento, uma vez que se encontra a ultrapassar uma divida de cerca de sete milhões. Leia 
a entrevista. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Luís Coelho, membro da direção da Adega Cooperativa de Alijó  

>  Adega Cooperativa de Alijó

Dados da Cooperativa

Data de constituição: 
1959

Número de sócios atual: 
cerca de 2000

O Douro sabe bem.
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Destaque VivaDouro

O Presidente da República 
realizou, no início do mês de 
julho, a segunda edição do 
“Portugal Próximo”, tendo 
arrancado a visita por San-
ta Marta de Penaguião, Vila 
Real e Sabrosa. Marcelo Rebe-
lo de Sousa voltou assim às es-
tradas com o objetivo de estar 
mais perto das pessoas e das 
populações do interior. 

Marcelo Rebelo de Sousa recebido calorosamente no Douro 

da República em sua casa. “Nunca pensei 
que ia ver o Presidente pessoalmente, mas 
é igual, a mesma simpatia que vemos na 
televisão”, afirmou a penaguiense, depois 
de Marcelo Rebelo de Sousa ter feito 
uma pausa para comer uma maçã na sua 
cozinha.

“Está aqui a casca do Presidente, já 
vou emoldura-la para ficar o registo”, 
confessou a habitante aos jornalistas. 

Com o Douro como pano de fundo 
e dezenas de crianças a assistir na 
primeira fila ao discurso do Presidente, as 
primeiras palavras de Marcelo Rebelo de 
Sousa foram dirigidas para a juventude, 
onde explicou que começou a volta do 
“Portugal Próximo a pensar neles, que são 
o futuro da terra, mas também nos menos 
jovens”. Sublinhando que “é preciso criar 
condições sociais para prender as pessoas 

à terra”, Marcelo Rebelo de Sousa revelou 
que a transformação da antiga escola em 
habitação social é já “um pequeno esforço” 
para que isso aconteça. Luís Machado, 
presidente da Câmara, revelou durante o 
seu discurso que uma vez que as “pessoas 
são tão importantes” para o executivo, o 
município tem vários programas socias, 
direcionados aos jovens mas também aos 
mais idosos. 

Na sua visita a Santa Marta de 
Penaguião o Presidente da República 
defendeu que a “educação deve ser igual 
para todos”, elogiando o “bom exemplo” 
da autarquia penaguiense, uma vez que 
o município concede bolsas aos alunos 
mais desfavorecidos, entre outros apoios.

O autarca penaguiense aproveitou 
ainda a ocasião para sublinhar que 
“não deve existir interior em Portugal, 

até porque aqui em Santa Marta nós 
podemos dizer que o Porto é ali e os 
portuenses podem dizer que Santa Marta 
é já ali. Concluímos assim que somos 
orgulhosamente um concelho duriense 
do Norte de Portugal”, afirmou Luís 
Machado. 

Presidente da República prova 
vinhos feitos por alunos da UTAD

Depois de Santa Marta de Penaguião o 
“Portugal Próximo” seguiu para Vila Real, 
mais concretamente para a Plataforma 
da Inovação da Vinha e do Vinho, no 
Regia Douro Park, onde o Presidente 
provou vinhos feitos por ex-alunos da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD). 

A prova iniciou com um Alvarinho, 
“contido mas ao mesmo tempo 

Texto: Salomé Ferreira 
          Ana Portela
                      

Foi sob um sol tórrido, pelas 10h30 
da manhã do dia 4 de julho, que Marcelo 
Rebelo de Sousa foi recebido na antiga 
escola do Concieiro, transformada agora 
em habitações sociais que acolhem três 
famílias carenciadas, onde discursou para 
a população que aguardava ansiosamente 
a chegada do Presidente da República.

Mas, antes dos discursos oficiais, 
Marcelo Rebelo de Sousa iniciou o dia 
com uma visita às habitações sociais. 

Com o espírito descontraído a que 
já habituou os portugueses, o Presidente 
da República conversou com a filha de 
um dos moradores e deu várias ideias 
de nomes para a boneca da menina. 
Sara Mesquita, moradora da habitação 
social, vive com o marido e as duas filhas 
e diz “não ter palavras” para descrever o 
momento em que recebeu o Presidente 

>  António Fontainhas Fernandes e Marcelo Rebelo de Sousa provam Cavacórios com Vinho do Porto >  Marcelo Rebelo de Sousa visitou Santa Marta de Penaguião

> O chefe de Estado provou vinhos feitos por alunos da UTAD >  Marcelo Rebelo de Sousa em Sabrosa >  O Presidente da República visitou habitações sociais
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Destaque VivaDouro

Marcelo Rebelo de Sousa recebido calorosamente no Douro 

aprimorado”, tal como descreveu o 
Presidente, seguindo-se de um tinto e 
para terminar um Porto. 

Depois de apurar o paladar, Marcelo 
Rebelo de Sousa e as restantes entidades 
oficiais seguiram para os discursos 
protocolares. Rui Santos, presidente 
da autarquia de Vila Real, sublinhou a 
importância do Regia Douro Park para 
a região, “uma infraestrutura que o 
município e a universidade de Trás-os-
Montes encaram como determinante para 
a afirmação deste território na área da 
vinha, do vinho e do setor agroalimentar”, 
disse o autarca.

Na opinião do edil, “terá que ser 
através da competitividade e da criação de 
condições de atratividade para a captação 
de investimentos”, que os territórios 
podem fixar a população e criar emprego.

António Fontainhas Fernandes, reitor 
da UTAD, lembrou que este “é um parque 
de ciência e tecnologia que se integra 
numa rede de parques da região norte, 
mas focalizamos este parque no setor 
agroalimentar que é a área que tem mais a 
ver com a região onde estamos inseridos”, 
afirmou em discurso. “Esta estratégia 
e focalização está de acordo com o 
consórcio que nós estabelecemos com as 
outras universidades”, referiu o reitor da 
universidade transmontana. 

 Na opinião de Marcelo Rebelo de 
Sousa, o projeto “é de uma grande visão 
porque tem tudo o que é importante 
para ter sucesso. Tem conhecimento, 
tem possibilidade de formação e 

especialização, tem cosmopolitismo, tem 
a ideia de que a universidade só se justifica 
se ligada e virada para a sociedade”, 
defendeu o Presidente da República. 

Chefe de Estado inaugura Espaço 
Miguel Torga em Sabrosa

Ao início da tarde, o chefe de Estado 
seguiu para Sabrosa onde inaugurou o 
Espaço Miguel Torga, um edifício do 
arquiteto Souto Moura. 

Foi com uma receção calorosa da parte 
da população, e também da meteorologia, 
que Marcelo Rebelo de Sousa chegou a 
terras de Fernão Magalhães. 

O relógio marcava as 15 horas 
e a viagem do Presidente por terras 
transmontanas ainda mal tinha começado. 
Seguiam-se ainda Boticas e, para terminar 
o dia, Chaves. O programa iniciou-se com 
uma visita à exposição “Portugal – entre 
as imagens Dussaud e a escrita de Torga” 
de Georges Dussaud patente no Espaço 
Miguel Torga.  Seguida de uma atuação 
do grupo “Mátria - A Construção de uma 
Ópera” e do coro dinamarquês, Klarup 
Girls.

Marcelo Rebelo de Sousa classificou o 
Espaço Miguel Torga como “uma grande 
obra”, uma vez que “não é uma obra de 
uma freguesia, de uma Câmara, a obra 
de um país mas é uma obra de projeção 
universal”, afirmou o Presidente.

De Sabrosa o Presidente da República 
seguiu para Boticas e depois Chaves, 
prosseguindo a viagem nos dias seguintes 
para os distritos de Bragança e Guarda. ■

José Sócrates marcou presença em Sabrosa 
O antigo primeiro-ministro 

José Sócrates também marcou 
presença na cerimónia da 
inauguração do Espaço Miguel 
Torga, a convite de José Marques, 
presidente da Câmara de Sabrosa, 
afirmando que se associou à 
ocasião pelo “simbolismo da 
inauguração deste espaço de 
homenagem a um poeta de Trás-
os-Montes e um grande poeta 
português”, disse aos jornalistas. 
“Mas também porque é uma 
manifestação de reconhecimento 
a um Governo que liderei, de 
uma obra em benefício da região 
e que tem importância nacional”, 
acrescentou. 

Marcelo Rebelo de Sousa e 
José Sócrates acabaram por se 

cruzar após os discursos oficiais, 
sendo que no seu discurso o 
Presidente da República começou 
por dizer a José Marques que 
“fica-lhe muito bem ter gratidão 
em relação aqueles que, ao longo 
do tempo, contribuíram para que 
o espaço em memória do escritor 
transmontano Miguel Torga fosse 
possível”.

“Eu acho que as pessoas 
não podem, nem devem, e o 
Presidente da República menos 
que todos, não podem ser 
facciosos. Ao longo do tempo 
muita gente contribuiu para 
certas obras e o reconhecer que 
contribuíram para certas obras é 
uma questão de justiça”, afirmou 
Marcelo Rebelo de Sousa. 

Vítor Cardoso
Santa Marta de Penaguião

 

“Isto acontece uma vez 
na vida, é um dia para 
recordar”. 

Francisco Saavedra
Emigrante de Sabrosa

 

“É um homem santo, 
eu sou um admirador 
dele”.

>  Marcelo Rebelo de Sousa visitou Santa Marta de Penaguião >  O grupo Mátria animou a visita do Presidente da República a Sabrosa 
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Ao longo de três dias Tarou-
ca foi o destino dos apaixonados 
pela modalidade, onde alguns dos 
mais conceituados pilotos nacio-
nais e internacionais mostraram a 
sua destreza nas pistas da Serra de 
Santa Helena, percursos que colo-
caram à prova a audácia e habili-
dade dos desportistas. 

“O downhill foi uma aposta 
ganha” afirmou ao VivaDouro 
José Damião, vice-presidente da 
autarquia. 

“Movimenta sempre centenas 

de pessoas, perto do milhar, que 
andam por Tarouca”, salientou o 
autarca, frisando que com os cer-
ca de 200 atletas que participam 
na prova vêm também as equipas 
técnicas e familiares, o que é “im-
portante não só para a promoção 
do concelho mas a dinamização 
também da economia”.

No dia 16 decorreram os trei-
nos livres, e no dia 17 realizou-se 
a qualificação marcada para as 
11h00 e, por último, às 14h00, a 
final da Taça de Portugal de Dow-

nhill, prova vencida pelo atleta 
Vasco Bica, que conseguiu o me-
lhor tempo na prova de qualifica-
ção e terminou a descida decisiva 
com o tempo 3’07’’296.

“A adesão das pessoas é mui-
to positiva e aproveitam não só 
durante o dia na Serra de Santa 
Helena, a ver ou participar na taça 
de downhill, mas ao mesmo tem-
po visitam o concelho, consomem 
e ficam cá pelo menos durante o 
fim-de-semana”, declarou o vice-
-presidente.

 José Damião parabenizou a 
associação DHTarouca por todo o 
trabalho desenvolvido, realçando 
que tem sido “a organizadora de 
todo o evento, a autarquia limita-
-se a apoiar financeiramente e lo-
gisticamente e, nos dias de provas, 
com tudo aquilo que temos em 
termos de equipamento que é ne-
cessário e que cedemos gratuita-
mente para que a associação possa 
levar a efeito esta prova da taça de 
Portugal”.

Para além das provas José Da-

mião referiu ainda a importância 
da dinamização da Serra de San-
ta Helena, “queremos que a Serra 
tenha outros tipos de dinamismo 
que não só o do culto e esta prova 
vem ajudar nessa nossa intenção”, 
concluiu.

A Taça de Portugal Downhi-
ll está integrada na Federação 
Portuguesa de Ciclismo e conta 
com a organização da Associação 
DHTarouca, com o município de 
tarouquense e União de Freguesias 
Tarouca-Dalvares. ■

Final da Taça de Portugal de Downhill em Tarouca
Tarouca acolheu no fim de semana de 15 a 17 de julho a última etapa da Taça de Portugal de Downhill, que se disputou nas pistas da 
Serra de Santa Helena. O evento decorreu pela terceira vez no concelho, sendo uma “aposta ganha” para o município.

Texto: Ana Portela
                      

Tarouca

Pool Party, com insuflá-
veis, Dj´s e bandas de garagem, 
zumba espuma, com música ao 
vivo, 9 instrutores e espuma co-
lorida, e ainda a Summer Party, 

com Dj´s e uma festa temática, 
são algumas das atividades pro-
postas no Festival da Juventude.

“No primeiro dia entram nas 
piscinas os insufláveis, que se irão 

manter sexta, sábado e domin-
go, para que as pessoas possam 
mergulhar”, explica José Damião, 
vice-presidente da autarquia. A 
juntar à animação aquática, vão 
estar a “atuar duas bandas de 
garagem locais e depois entra 
em palco um Dj”, acrescentou. 

Um dos momentos altos do 
cartaz acontece no sábado a noi-
te, “com a realização de uma 
Summer Party, uma festa temáti-
ca, em que todas as pessoas têm 
que levar pelo menos uma peça 
de roupa branca”, uma vez que 
se trata de uma “Festa Branca”. 

Este momento irá ter lugar 

na Quinta do Paço e conta com 
a atuação do Dj Jamituh, Dj Pi-
cão e o cabeça de cartaz Dj Phill 
Kay. No domingo a animação ini-
cia às seis da tarde com a Zumba 
Espuma, “que este ano tem um 
conjunto de novidades, já que a 
espuma é colorida e as músicas 
vão ser tocadas e cantadas ao vivo 
por um venezuelano que vem 
do Porto”, revelou José Damião.

Esta iniciativa pretende “di-
namizar os jovens, apoiá-los e 
fixá-los, mas ao mesmo tempo 
não esquecendo as outras ge-
rações, uma vez que quando 
chamamos festival da juventu-

de o normal é que apareça jo-
vens com 40, 50 anos, que tem 
sido isso habitual”, acrescentou.

Durante estes três dias ocor-
re em simultâneo o I Festival 
da Truta, com o principal ob-
jetivo de “afirmar o rio Varosa 
como um rio de truta”, afirma 
o vice-presidente da autarquia. 

Desta forma, a autarquia 
vai repovoar o rio com cerca de 
duas mil trutas, e durante sexta-
-feira e sábado, todas as trutas 
pescadas “vão diretamente para 
os restaurantes locais que estarão 
no centro cívico a confecionar 
os melhores pratos que sabem”. ■

Festival da Juventude anima Tarouca
O município de Tarouca vai promover, nos dias 29, 30 e 31 de julho, o Festival da Juventude, com diversas surpresas reservadas que 
prometem muita festa e animação. A autarquia promove ainda o I Festival da Truta ao longo dos três dias, sendo que são esperadas 
cerca de 1000 pessoas a participar nos eventos. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
                      

>José Damião, vice-presidente da autarquia de Tarouca
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Armamar

 “É o efetivo de alguns ser-
viços que não dispúnhamos no 
concelho, serviços ligados ao 
IMTT, serviços de estrangeiros 
e fronteiras, segurança social 
e outros que o município até à 
data não dispunha, e que evita 
a deslocação dos nossos mu-
nícipes para outros concelhos 
para tratar desse tipo de proble-
mas”, declarou João Paulo Fon-
seca, presidente da autarquia.

Para o edil, o novo espaço 
do concelho é uma mais-valia 
para a população de Armamar, 
acentuando assim a “política de 
proximidade aos cidadãos” que 
o actual executivo tem vindo a 

desenvolver. “ A criação do Es-
paço Cidadão evita a desloca-
ção dos munícipes bem como 
as despesas daí inerentes e tam-
bém minimiza o tempo que as 
pessoas necessitam para aceder 
aos serviços”, referiu o autarca.

O Espaço Cidadão de Ar-
mamar presta aos munícipes 
diversos serviços e de acordo 
com a autarquia, haverá tam-
bém um auxílio aos cidadãos 
na utilização das plataformas 
digitais, de entidades como a: 
Autoridade para as Condições 
de Trabalho; ADSE; Direção 
Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas; Inspeção Geral 

das Atividades Culturais; Insti-
tuto de Habitação e da Reabi-
litação Urbana; Ministério da 
Saúde - Serviços Partilhados; 
Direção Geral do Consumidor; 
Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras; Instituto da Segurança 
Social; Caixa Geral De Aposen-
tações; Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes; Instituto do 
Emprego e Formação Profis-
sional; Autoridade tributária 
e Aduaneira e Agência para a 
Modernização Administrativa.

“Estamos muito satisfei-
tos com a adesão da popu-
lação, tem sido muito sig-
nificativa”, revelou João 

Paulo Fonseca ao VivaDouro. 
“É uma enorme satisfação 

possibilitar à nossa popula-
ção o acesso a estes serviços 
no nosso concelho”, concluiu.

O Espaço Cidadão do 
concelho armamarense está 
instalado no edifício da Câ-
mara Municipal e funcio-
na de segunda a sexta-feira.■

Espaço Cidadão de Armamar já abriu
Abriu recentemente o Espaço Cidadão de Armamar. Os munícipes têm a partir de agora acesso a mais serviços da administração cen-
tral e local, uma aposta da Câmara Municipal na “política de proximidade aos cidadãos”.

Texto: Ana Portela
                      

>Espaço Cidadão de Armamar
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Moimenta da Beira
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Convívio Sénior na praia fluvial 
de Segões“foi um sucesso”
Almoço, baile divertido, lanche e 
muita familiaridade pelo meio. 
Foi em festa que decorreu o VI 
Convívio Sénior na praia fluvial 
de Segões, junto às margens do 
rio Paiva, no dia 14 de julho, e 
que juntou mais de duas cente-
nas e meia de utentes de várias 
Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social (IPSS) do con-
celho. 

O evento foi organizado pela Câmara 
Municipal de Moimenta da Beira no âmbito 
da sua rede social.

Estiveram presentes seniores da Casa do 
Povo de Leomil, Centro Paroquial de Caria, 
Casa Nossa (Peva), Obra Kolping (Castelo), 
Associação da Vila da Rua, Centro de Bem-
Estar e Repouso da Paróquia de Sever, 
ARATI (Mtª da Beira), Universidade Sénior 
(Mtª da Beira), Centro Comunitário de 
Alvite, Santa Casa da Misericórdia (Mtª 
da Beira) e Centro de Solidariedade Social 
Cabacense.. ■

Feira de Caça em Alvite 
no final de julho 
Um fim-de-semana, dois dias 
(30 e 31 de julho) e um progra-
ma que inclui largada de pom-
bos, demonstrações de caça em 
voo com aves de rapina, provas 
de trabalho de cães coelheiros e 
exposições de matilhas de caça 
maior, com mais de 500 cães ex-
postos.

É a sexta edição da Feira de Caça da Nave, 

em Alvite, Moimenta da Beira, uma iniciativa 
que encara esta atividade como elemento 
cultural (e pedagógico) de uma sociedade 
cujos adeptos e simpatizantes acreditam 
que uma boa gestão cinegética contribui 
para melhorar os ecossistemas, revigorar a 
economia e também fazer crescer o emprego 
ligado a esta área desportiva sociocultural e 
de ócio.  A organização é da Associação de 
Caçadores de Alvite, com o apoio da Câmara 
Municipal de Moimenta da Beira, Junta de 
Freguesia local, Ascop e Valbom SportCaça. 
Mais informações pelos contactos telefónicos 
934 959 447, 934 786 676 ou 934 339 507. ■
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Santa Marta de Penaguião
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Foram cerca de mil os parti-
cipantes na 3ª edição da caminha 
nocturna “Do Douro ao Marão”, nú-
mero que, segundo o município, “ul-

trapassou mais uma vez o limite da 
fasquia de uma simples caminhada”.

“Qualquer evento que traga 
gente a Santa Marta é importante 

para o município, mais gente passa 
a conhecer-nos e vai conhecendo as 
nossas riquezas, as vantagens e coi-
sas boas que temos para oferecer”, 
declarou Sílvia Silva, vice-presidente 
da autarquia, quando questiona-
da sobre a importância do evento. 

“As edições anteriores têm 
suscitado vontade e têm sido um 
sucesso, temos aumentado todos 
os anos o número e é muito bom 
ver que o nosso Marão desconhe-
cido passa a ser conhecido por 
cada vez mais pessoas”, referiu a 
autarca, acrescentando que o Ma-
rão é “uma aposta do município 
e assim passamos a apresentá-lo 
cada vez mais a pessoas não só de 

Portugal como de outros países”. 
De acordo com a autarquia, a 

iniciativa “tem vindo a ser uma re-
ferência nas caminhadas da região 
e voltou a marcar quem a realizou”. 
“O cansaço foi visível mas mais 
ainda a satisfação de quem supe-
rou o desafio e conseguiu usufruir 
de todos os momentos”, afirmou.

O Santuário de Nossa Senho-
ra do Viso foi o ponto de encon-
tro para os participantes, local que 
“concentrou um misto de emoções 
e expectativas”, sublinhou o mu-
nicípio penaguiense, salientando 
que “animação, jantar com o tra-
dicional arroz de feijão no pote e 
muito convívio, foram mais uma 

vez o ponto de partida para o rea-
vivar de uma tradição antiga de 
Romaria à Senhora da Serra”.

“Tivemos grupos que vieram 
de Braga, Penafiel, Alentejo, Lis-
boa, Leiria, Viana do Castelo, foi 
extraordinário, de Portugal de 
norte a sul, vieram pessoas um 
bocadinho de todo o lado”, fri-
sou Sílvia Silva ao VivaDouro.

Para a vice-presidente o ba-
laço do evento “é sempre pro-
gressivo, todos os anos tentamos 
corrigir alguma coisa que tenha 
corrido menos bem, acrescentan-
do a isso o aumento do número 
de pessoas. É uma noite que não 
dá para passar ao lado”, concluiu. ■

“Do Douro ao Marão” é “uma referência 
nas caminhadas da região”
Realizou-se a 9 e 10 de julho a 3ª edição da caminhada noturna “Do Douro ao Marão”, promovida pelo município penaguiense. Esta 
iniciativa “tem vindo a ser uma referência nas caminhadas da região e voltou a marcar quem a realizou”.

Texto: Ana Portela
                      

Rainha das Vindimas eleita em Santa Marta de Penaguião
Realizou-se no dia 15 de julho a V edição da Rainha das Vindimas, em Santa Marta de Penaguião. O concurso elegeu uma 
jovem penaguiense para representar o concelho na Final da Rainha das Vindimas de Portugal 2016, evento organizado pela 
Associação dos Municípios Portugueses do Vinho.

O concurso Rainha das Vin-
dimas tem como principal obje-
tivo a “promoção e divulgação 
da cultura vinícola, das raízes 
e tradições dos nossos povos”, 
salientou Sílvia Silva, vice-pre-
sidente da autarquia penaguien-
se. “Não se trata de um simples 
concurso de beleza, trata-se de 

passar às nossas jovens a infor-
mação das nossas tradições e da 
importância que tem a rurali-
dade e a cultura do vinho, aqui 
para a região duriense”, afirmou.

As candidatas têm que ser 
todas naturais ou residen-
tes no concelho. Cassandra 
Cunha foi a vencedora da V 

edição e irá representar o mu-
nicípio na final do concurso 
em Lagoa, no mês de setembro. 

A gala contou com três desfiles 
distintos. No desfile criativo, sob 
o tema “Santa Marta, o Berço do 
Douro”, as participantes usaram 
um traje criado por si próprias, 
no segundo desfile, denominado 

regional, o objetivo é vestir um 
fato tradicional, “representando 
e simbolizando as mulheres de 
antigamente como as ceifeiras, 
vindimeiras”, salientou Sílvia 
Silva. No final, o vestido de gala 
foi o último a ser apresentado.

Para além do desfile, a noi-
te de glamour foi ainda acom-

panhada por um espetáculo 
musical, de dança e de teatro. 
Para Sílvia Silva esta é uma noi-
te “diferente”, frisando o tema 
de mais uma edição da Rainha 
das Vindimas, como forma de 
“afirmar a importância do con-
celho enquanto padroeira da 
região demarcada do Douro”. ■
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São João da Pesqueira
PUB

> Visita ao Museu do vinho em São João da Pesqueira

Intercâmbio entre Portugal e 
França promovido pelo CLDS3G 
de S. João da Pesqueira
O CLDS 3G de S. João da Pesqueira – PI+PA 3G em parceria com 
a Câmara Municipal, vai levar a Bessancourt / França um grupo 
de jovens portugueses ao abrigo da ação “Voos mais Altos”, duran-
te o período de 19 a 26 de julho.

No dia 7 de julho o CLDS 3G de São 
João da Pesqueira recebeu um grupo de 
jovens da mesma localidade francesa, 
que até ao dia 15 de julho, puderam vi-
sitar e conhecer o concelho e a região 
do Douro.

Os monitores e o grupo de jovens fran-
ceses foram recebidos no dia 7 de julho, 
no salão nobre da Câmara pelo executivo 
municipal e pelas famílias de acolhimen-
to onde os jovens ficaram nas primeiras 
noites deste intercâmbio luso-francês. ■

> “Voos mais altos“leva jovens portugueses a França
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Lamego
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Luís Sebastian, diretor do 
Museu de Lamego, afirma que 
o Ciclo de Conferências nasceu 
em 2013, com a necessidade de 
“criar um espaço anual de deba-
te, partilha e divulgação da ati-
vidade científica desenvolvida 
em torno do território duriense, 
com especial enfoque na área 
das ciências sociais e humanas”.

«Vindos de Longe: Estrangei-
ros no Douro» é o tema da quarta 
edição da iniciativa e visa a pro-
moção do debate, este ano sobre 
a imigração no Vale do Douro ao 
longo dos séculos que passou pela 
presença romana, muçulmana e 
cristã, assim como pela presen-
ça da força da mão-obra galega. 

“Se hoje está mais que nun-
ca na atualidade o tema da mi-
gração na Europa, é certo o pa-

pel preponderante que ao longo 
de toda a história a emigração 
teve no desenvolvimento da re-
gião do Douro”, sublinhou o 
diretor do Museu lamecense.

De acordo com Luís Se-
batian, a quarta edição do 
Ciclo de Conferências acon-
tece “já com naturalidade”. 

“Além do público que já fi-
delizou nas anteriores edições, 
a cada novo tema surgem novos 
públicos. O modo científico, mas 
acessível com que os temas são 
tratados, tem contribuído para 
que a informação partilhada 
seja tanto para púbicos univer-
sitários e escolares como para 
a generalidade dos cidadãos 
interessados”, frisou o diretor.

“A opção estratégica adota-
da para a região do Douro, as-

sumindo o Turismo Cultural 
como uma das principais áreas 
de desenvolvimento económi-
co, acarreta consequentemente 
a obrigatoriedade de a região 
possuir uma intensa atividade de 
investigação científica”, salientou 
Luís Sebastian, acrescentando 
que o Turismo Cultural é “de-

pendente do património histó-
rico, ele material ou imaterial, é 
apenas possível se sustentado no 
profundo conhecimento do ter-
ritório, dos seus imóveis e sítios 
históricos, das suas tradições”.

Relembramos que em 2013 
o Ciclo de Conferências foi 
dedicado à “História e patri-

mónio no/do Douro: investi-
gação e desenvolvimento”, em 
2014 às “Quintas do Douro: 
história, património e desen-
volvimento” e em 2015 aos 
“Movimentos políticos e so-
ciais no Douro, entre o libera-
lismo e a democracia” (nos 100 
anos do Motim de Lamego)”. ■

«Vindos de Longe: Estrangeiros no Douro” é o tema 
da 4.ª edição do Ciclo de Conferências
Realizou-se na semana passada o arranque de mais uma edição do Ciclo de Conferências do Museu de Lamego/CIT-
CEM, com a comunicação “De Forrester a Biel, de Mark Klett a Dussaud: a construção de modelos do olhar fotográfico 
no Douro”. Este ano, as conferências são “dedicadas à importância da presença estrangeira na construção da história 
duriense”.

O principal objetivo da ini-
ciativa “Museu Solidário” foi 
“chamar a atenção para o tra-
balho destas instituições”, ao 
mesmo tempo que promovia a 
recolha de bens alimentares e 

vestuário, afirmou a instituição.
“A iniciativa de recolha de ali-

mentos partiu de Letícia Branco, 
Maria Azevedo e Pedro Almeida, 
o grupo de estagiários do curso de 
Gestão Turística Cultural e Patri-

monial”, salientou Luís Sebastian, 
diretor do Museu, acrescentando 
que os alunos “desenvolveram a 
ideia original e assumiram a or-
ganização da iniciativa que inti-
tularam de “Museu Solidário””.

Luís Sebastian frisou a im-
portância da parceria entre o 
Museu de Lamego e a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão 
de Lamego (ESTGL), e do gru-
po de jovens que foram “muito 
para além do exigível”, tendo “a 
sensibilidade humana que o ca-
riz social da iniciativa revela”.

Uma peça de roupa ou um 
alimento foi o pedido do “Mu-
seu Solidário” para quem pre-
tendesse participar nesta causa 
de cariz solidário, sendo que 
todos os bens recolhidos re-
verteram a favor das institui-
ções presentes na iniciativa.

Para o diretor do Museu la-
mecense a adesão do público a 

esta iniciativa de solidarieda-
de “superou as expectativas”. 

“A simbiose criada entre as 
centenas de visitantes que diaria-
mente visitam o Museu de Lame-
go, o funcionamento da esplana-
da instalada no pátio do museu e 
as pessoas que acorreram ao mu-
seu especialmente para o evento, 
não só contribuiu para uma ele-
vada afluência, como gerou um 
ambiente de verdadeira comu-
nhão e solidariedade, entre públi-
cos diferentes, nacionais e estran-
geiros”, afirmou Luís Sebastian.

“O objetivo foi por isso não 
só cumprido, como o resulta-
do, em termos de doações, bas-
tante significativo”, concluiu. ■

“Museu Solidário” superou as expectativas
No primeiro dia do mês de julho, o Museu de Lamego recebeu as associações lamecenses Portas P’rá vida e a Cruz Vermelha para o evento 
“Museu Solidário”. A atividade resultou do estágio curricular de alguns alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego.
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Bôla da cidade é “a maior maravilha da gastronomia local”
Realizou-se no fim de semana de 1 a 3 de julho a oitava edição da Feira da Bôla de Lamego. O certame decorreu na Avenida Dr. Alfredo 
de Sousa e teve como principal objetivo a promoção da iguaria lamecense.

Texto e Fotos: Ana Portela

25VIVADOURO  JULHO 2016

Lamego

Pedro Sigorelho 
Comerciante

 

“É sempre positivo 
participar neste certame e 
ajudar a promover aquilo 
que é nosso”

Carla Cardoso
Comerciante

 

“É uma forma de 
divulgar a bôla de 
Lamego.”

Piedade Rua
Comerciante

 

“As nossas bôlas são 
únicas a nível nacional, 
há muitas qualidades e 
pode haver idênticas, mas 
as nossas são diferentes”

Leonor Oliveira
Comerciante

 

“É importante estarmos 
aqui a mostrar a nossa 
bôla a quem nos visita, 
é sempre uma mais-
valia” 

A Feira da Bôla de Lamego é 
uma iniciativa organizada pela 
Câmara Municipal que promove 
“a maior maravilha da gastro-
nomia local: a bôla de Lamego”, 
revelou o município. Duran-
te três dias a iguaria lamecense 
foi o principal foco de atenção, 
tendo sido apreciada por muitas 
pessoas que visitaram a cidade.

Leonor Oliveira, representan-
te de uma pastelaria que se dedica 
ao fabrico da bôla lamecense, sa-
lientou a importância do evento, 
uma vez que “traz muita gente à 

cidade e é uma mais-valia para os 
comerciantes”. Para a lamecense o 
balanço da oitava edição foi “bas-
tante positivo, é um evento que 
tem vindo sempre a crescer, pen-
so que é uma aposta a manter”.

Tal como Leonor Oliveira, 
também Piedade Rua evidenciou 
o valor do certame para a cida-
de, “as nossas bôlas são únicas 
a nível nacional, há muitas qua-
lidades e pode haver idênticas, 
mas as nossas são diferentes”, 
afirmou. A comerciante subli-
nhou que “vêm muitas pessoas 

de propósito à procura das bôlas, 
é uma feira que traz sempre 
muita gente”. Piedade Rua reve-
lou ser sempre “positivo” par-
ticipar nas iniciativas que dão a 
conhecer “o melhor que há no 
concelho”, frisando que “todos 
os dias se vendem bolas de La-
mego para a cidade e para fora”.

O 39º Festival Internacio-
nal de Folclore, integrado no 
programa do certame, jun-
tou centenas de pessoas na 
avenida principal da cidade. 

“A ligação do certame que 

promove a bôla com o tradi-
cional evento de folclore que se 
realiza nesta cidade visa pro-
porcionar uma experiência mais 
agradável ao público que todos 
os anos visita estas iniciativas”, 
afirmou a autarquia lamecense. 
Organizado pelo Rancho Regio-
nal de Fafel, subiram ao palco 
do 39º Festival Internacional de 
Folclore, para além da associa-
ção anfitriã, os grupos Ensem-
ble Nikola Jonkov (Macedónia), 
Ballet Folklorico Huehuecoyo-
tl (México) e o Grupo de Fol-
clore MonteVerde (Madeira).

“Temos tido um acréscimo 
de pessoas ao longo dos anos, da 
região e fora. Há sempre pessoas 
que voltam e vêm à nossa procu-
ra, porque já conhecem a casa”, 
afirmou Pedro Sigorelho, co-

merciante presente no certame. 
Para o vendedor, o balanço ao 
longo das edições tem sido “mui-
to positivo, em relação ao ano 
passado foram dias muito bons”.

De opinião contrária é Carla 
Cardoso, representante de uma 
pastelaria local, revelando que, 
na sua perspetiva, “este ano foi 
muito fraco, foi muito fora de 
tempo e sentimos pouco a afluên-
cia de pessoas na feira”, relatou. 

Contudo, a comercian-
te salientou a importância do 
evento como forma de “di-
vulgar a bôla de Lamego”.

O município referiu que “a 
Feira da Bôla de Lamego pro-
mete tornar-se, mais uma vez, 
um ponto de encontro para 
os profissionais do setor e 
para milhares de visitantes”. ■
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Este recrutamento dirige-
-se, segundo referiu a ARS 
Norte em comunicado, às áreas 
mais carenciadas das unidades 
que integram o CHTMAD, no-
meadamente os hospitais de 
Vila Real, Chaves e Lamego.

Segundo a Administração 
Regional de Saúde, esta abertu-
ra decorre dos “compromissos 
assumidos pela atual tutela do 
Ministério da Saúde, em ter-
mos de alargamento da oferta 
de cuidados às populações”. 

O anúncio foi publica-
do sexta-feira, dia 15 de ju-
lho, em Diário da República.

Recentemente, o CHT-
MAD anunciou a contratação 
de 15 médicos que visam pre-
cisamente colmatar a neces-

sidade de recursos humanos 
em algumas especialidades. 

Foram fixados no centro 
hospitalar como especialistas 
sete médicos internos e mais 
oito externos à instituição.

Estes especialistas foram 
admitidos através da celebra-
ção de contrato individual de 
trabalho, por tempo indeter-
minado e destinam-se a di-
ferentes especialidades: um 
de cirurgia plástica e recons-
trutiva, um de pneumologia, 
três de medicina interna, 
dois de pediatria, um de ci-
rurgia geral, um de cardiolo-
gia, um de nefrologia, um de 
psiquiatria, um de reumato-
logia, dois de otorrinolarin-
gologia e um de anestesia.

Em maio, durante uma vi-
sita à unidade de Vila Real do 

centro hospitalar, os deputa-
dos do PSD alertaram para 
a necessidade de um reforço 
de 55 médicos e destacaram 
a falta de recursos humanos 
em especialidades com anes-
tesiologia, urologia, medi-
cina interna ou ortopedia.

“O hospital precisa muito 
rapidamente de 55 novos mé-
dicos, os contratos que têm 
sido lançados continuam de-
sertos e as dificuldades de 
contratar médicos mantêm-
-se”, afirmou o deputado Luís 
Leite Ramos após o encontro.

Na altura, o parlamentar 
defendeu ainda a necessida-
de de se reavaliar se “há uma 
má distribuição de médicos” 
mas disse que também é im-
portante “encontrar uma ou-
tra política de incentivos”. ■

Governo autoriza reforço de 37 médicos para o CHTMAD
O Ministério da Saúde autorizou a abertura de concurso para o preenchimento de 37 lugares, em várias especialidades, no Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), anunciou a 15 de julho a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

Torre de Moncorvo 
instala sinalização 
de proteção e segurança 
para ciclistas 
Concelho de Torre de Moncorvo pioneiro na instalação de si-
nalização de proteção e segurança para ciclistas. O equipa-
mento foi inaugurado no passado dia 15 de julho com a pre-
sença do presidente da Federação de Ciclismo. 

No total são cerca de 70 sinais que 
estão espalhados pelas estradas mu-
nicipais e caminhos agrícolas e muni-
cipais, alertando os condutores para a 
existência de ciclistas e indicando a dis-
tância recomendada à sua passagem. 

De acordo com a autarquia, Tor-
re de Moncorvo torna-se assim o 
único município do país a ter sina-

lizado todo o concelho para pro-
teção dos praticantes de ciclismo, 
demonstrando assim “a sua preo-
cupação no desenvolvimento do 
desporto, na aposta em novas mo-
dalidades e em criar melhores con-
dições para todos os praticantes 
das diversas modalidades”, reve-
lou a autarquia em comunicado. ■

Festival internacional 
de folclore em Sabrosa
Promovido pela Associação “O Cantaréu” de Vila Real e com 
a colaboração do município de Sabrosa, decorreu a 8 de julho, 
no anfiteatro da Fonte Luminosa, um festival internacional de 
folclore que contou com a presença de grupos de Espanha, do 
México, da ilha da Madeira e da agremiação organizadora.

Centenas de pessoas presenciaram 
este espetáculo de raiz tradicional que 
deu a conhecer diferentes géneros folcló-
ricos e também a cultura de outros povos. 

A Câmara Municipal proporcionou 
aos elementos dos grupos presentes um 
roteiro turístico dirigido a algumas das 
referências de visitação mais impor-
tantes do concelho, nomeadamente, ao 
Pólo Arqueológico da Garganta, Espa-
ço Fernão Magalhães, Espaço Miguel 
Torga e ainda uma visita à Aldeia Vi-
nhateira de Provesende, onde os parti-
cipantes foram obsequiados com uma 
prova de vinhos do Porto, proporciona-
da pela Associação Sabrosa Douro XXI.

Nas últimas edições do Festival 
Internacional de Folclore da Asso-

ciação “O Cantaréu”, Sabrosa tem sido 
um dos palcos do evento. Para isso, 
tem concorrido a “disponibilidade e 
o apoio do município à iniciativa, vi-
sando a promoção da música popular 
e tradicional, aliada também a promo-
ção cultural e turística do concelho”, 
afirmou a autarquia em comunicado. ■.
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> João Dinis, representante da CNA e Berta Santos, presidente da Avidouro
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Vitivinicultores reivindicam por mais apoios na produção
Realizou-se, no passado domingo, no Teatrinho em Peso da Régua, o encontro dos vitivinicultores do Douro, promovido pela Avidou-
ro – Associação dos Vitivinicultores Independentes do Douro. Os principais objetivos da reunião foram a avaliação da vitivinicultura 
duriense, a reivindicação de apoios na produção e a atual situação da Casa do Douro.

António Martins, 
Sabrosa

“A melhor maneira de 
resolver a situação era 
voltar alguns anos atrás, 
as coisas eram diferentes. 
Agora a Casa do Douro 
já não tem o mesmo 
interesse em nos defender, 
importam-se mais com o 
lucro”.

Avelino Rodrigues, 
Santa Marta de Penaguião

 “Tive 60% da produção 
afetada pelo oídio, em 
três hectares de vinha 
gastei muito dinheiro 
em produtos, tive que 
tirar do meu dinheiro 
como carpinteiro, que é 
a minha profissão, para 
poder trabalhar a vinha. 
Ser agricultor no Douro 
hoje em dia é empobrecer 
diariamente”.

O encontro organizado pela 
Avidouro marcou, mais uma 
vez, a luta dos vitivinicultores 
durienses pelos seus direitos. 

“Foram discutidos temas 
como os recentes prejuízos provo-
cados pelo míldio e também pela 
queda de granizo, falamos tam-
bém dos preços de produção e os 
rendimentos dos produtores que 
estão a cair em flecha e reclama-
mos a questão do benefício, com 
um aumento de mais vinte mil pi-
pas para esta campanha” afirmou 
Berta Santos, presidente da Avi-
douro, representando a voz dos 

durienses presentes no encontro. 
A dirigente salientou ainda a 

situação da Casa do Douro, “ques-
tão que nós continuamos a reivin-
dicar, a Casa do Douro tem que ser 
da lavoura duriense e tem que vol-
tar a ser uma associação de direito 
público com inscrição obrigatória”. 

Berta Santos exige ainda que 
o decreto-lei 152/2014, que “de-
fine o regime de regularização 
das suas dívidas e cria as condi-
ções para a sua transição para 
uma associação de direito pri-
vado, extinguindo o atual esta-
tuto de associação pública da 

também presente no encontro.
A presidente da Avidouro su-

blinha ainda que é preciso que a 
Casa do Douro seja “representati-
va de todos os vitivinicultores para 
regular aquilo que é o mercado 
e a produção, caso contrário, vai 
acontecer o que já tem acontecido, 
que é o desaparecimento de milha-
res de pequenos e médios produ-
tores que a região não comporta”.

No encontro foi também rei-
vindicado pelos vitivinicultores 
apoios em relação às doenças 
que têm afetado as vinhas e à 
queda de granizo que recente-
mente prejudicou muitas pro-
duções na região vinhateira. 

“Há vitivinicultores com gran-
des áreas afetadas, há pessoas 
que já não têm área para vindi-
mar, outras têm algumas uvas. 

Ainda é muito cedo para avan-
çarmos com estimativas sobre a 
quebra na produção, aquilo que 
podemos dizer é que foi muito 
elevada”, revelou Berta Santos ao 
VivaDouro.“Deste encontro saiu 
um conjunto de doze reclamações 
que serão enviadas ao Ministério 
da Agricultura, no sentido de re-
solver a questão do apoio a quem 
foi efetivamente afetado”, contou 
a dirigente, salientando que “ não 
há seguradoras que cubram este 
tipo de riscos portanto estamos 
completamente desprotegidos, 
precisamos que olhem para nós 
e que haja boa vontade do Go-
verno para aceder a esta situação”.

O encontro terminou às 
portas do edifício da Casa do 
Douro, com vitivinicultores 
a gritar a uma só voz, “a Casa 
do Douro é nossa”, um “ato 
simbólico muito carregado” 
na perspetiva de Berta Santos, 
porque “só nós vivemos a situa-
ção da casa do Douro e aquilo 
que ela representa para os pro-
dutores durienses”, concluiu.■

Casa do Douro”, seja “rasgado”.
No mês de maio, foi aprova-

da em Assembleia da República, 
a criação de uma comissão ad-
ministrativa, entretanto já cons-
tituída, para regularizar as dí-
vidas da extinta Casa do Douro 
e a situação dos trabalhadores.

“Vamos ter uma comissão 
administrativa paga pelo patri-
mónio da região”, sublinhou José 
Manuel Gonçalves, vice-presiden-
te da autarquia reguense, acres-
centando que a Casa do Douro 
tem património para “pagar a 
dívida”, não precisando que “ve-
nha o país todo para liquidá-la”. 

Para Berta Santos, a constitui-
ção de uma comissão administra-
tiva é “um pequeníssimo passo”. 
“Não estamos satisfeitos e, como 
já referi, paralelamente à comis-
são administrativa devia estar a 
ser tratado o rigor da revogação 
do decreto-lei 152/2014”, afirmou.

“A comissão administrativa 
criada tem pessoas do concelho 
que têm que saber o que se pas-
sa. E que, desta vez, a comissão 
saiba ouvir e respeitar a opinião 
da Avidouro e dos vitivinicul-
tores”, defendeu João Dinis, re-
presentante da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA), 

Texto e Fotos: Ana Portela

Joaquim Serafim, 
Peso da Régua

“Fui um dos lesados 
pelas doenças da vinha, 
devido ao míldio perdi 
90% da novidade. Sou 
um pequeno agricultor, 
mesmo assim tenho um 
prejuízo de 4 mil euros”.
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Opinião

Inspirado na afirmação claríssima do 
Presidente da Câmara de Moimenta da 
Beira - a região ou cresce em conjunto ou 
desaparece em conjunto - escrevo sobre o 
Douro Sul, na certeza de que esta região 
está a construir caminho de mãos dadas.

São muitos os sinais que nos fa-
zem olhar o futuro coletivo com oti-
mismo. Há uma força agregadora, 
que tem vindo a promover sinergias.

O Douro Sul, é e pode ser ainda 
mais, uma marca umbrella para um 
território com marcas de excelência.

Lamego é a marca com maior no-
toriedade nacional deste território e 
devemos aproveitá-la de forma mais ob-
jetiva. Lamego pode e deve continuar 
a afirmar-se como a capital sociológica 
desta região. A opção pelo eixo de ci-

dades Lamego, Régua, Vila Real, não 
belisca em nada a função agregadora 
desta cidade ímpar, com referências na-
cionais e internacionais, incontornáveis, 
associadas ao que de melhor tem a vida.

Mas, felizmente também ou-
tras Vilas e cidades se impõem:

Penedono é a nossa Vila Medieval e 
o evento que já constitui uma referência 
pela sua elevadíssima qualidade, a feira 
medieval, pode ser o mote para dar cor-
po a vivências medievais continuadas 
numa grande parte do ano, fazendo de 
Penedono uma atração ímpar no país.

Sernancelhe, a nossa Vila da saúde 
e da cultural, que recentemente levou a 
cabo o SER + Cultura, evento multifa-
cetado e diferenciador, está a afirmar- se 
como um destino especial, também mui-

to pela sua capacidade de mobilizar e 
organizar com elevadíssima qualidade.

Hoje, estas referências, a título de 
exemplo, deixando para uma próxi-
ma a abordagem concelho a concelho, 
dando a minha opinião das dinâmi-
cas que já constituiriam uma grande 
atração continuada a ser promovi-
da com a marca umbrella Douro Sul.

Este Douro, da vinha, do vinho, mas 
também da roga, é tão diversificado e 
largo, que não deve impedir que possa-
mos trabalhar em escalas mais coesas e 
exequíveis. A escala Douro Sul, a cida-
de que se impõem, é a escala certa para 
os concelhos do lado de cá do rio. Mas, 
Douro Sul, são todos os concelhos do 
lado de cá, por isso, acredito que, para 
além dos 10 atuais, outros, nesta ou na-

quela iniciativa ou projeto, possam abra-
çar e aceitar esta marca que valoriza.

Alguém me dizia que o nosso proble-
ma, o nosso problema maior, a desertifi-
cação, não se resolve só com apoios eco-
nómicos às famílias, mas sim com cultura. 
Aculturar para uma mudança sociológica.

Viver nestes territórios diferenciado-
res é IN, é qualidade de vida, é estar perto 
do mais genuíno da vida, é um privilégio!

As mudanças, as grandes trans-
formações sociológicas partem das 
pequenas coisas. E, há algo que todos 
podemos fazer e não custa nada, é pas-
sarmos a olhar, a sentir e a viver neste 
território, com atitude positiva e cativante.

O Douro Sul - a cidade que se 
impõe, é um território de excelên-
cia que vai crescer em conjunto.■

O Douro sul - a construir bom caminho!

Domingos 
Nascimento

Os jovens que pretendem ingressar 
no ensino superior defrontam-se neste 
período do ano com a escolha do curso 
e da instituição que devem frequentar. 
Os indicadores de empregabilidade re-
velam claramente que os diplomados 
pelas Universidades têm maior facilida-
de de inserção do mercado de trabalho, 
o que comprova que a frequência uni-
versitária é uma boa aposta dos jovens.

A inserção no mercado de trabalho 
é claramente um fator decisivo nesta es-
colha. É neste cenário que a UTAD tem 
apostado, quer em novas ofertas for-
mativas em consórcio com as Univer-
sidades do Norte, quer nas formações 
que marcam a sua matriz identitária e 
que têm sido alvo de forte investimento.

A UTAD oferece dois cursos em 
colaboração com as Universidades do 
consórcio UNorte.pt, as Universidades 
do Porto e do Minho, casos das licen-
ciaturas em Bioengenharia e de Enge-
nharia e Gestão Industrial. Neste caso, 
os alunos iniciam a sua formação na 
UTAD nos dois primeiros anos do cur-
so e transitam, automaticamente, para 
o 3º ano na Universidade do Minho, 
responsável pelo respetivo diploma. 

É um curso com elevada procura, 
atendendo à elevada empregabilidade 
e a estreita ligação com as novas reali-
dades do mundo laboral e industrial.

Por outro lado, os cursos ligados ao 
sector agroalimentar têm vindo a registar 
um crescente aumento da procura, devido 

à forte ligação com o mercado de trabalho. 
Relembre-se que as projeções sobre o 

mercado de trabalho na União Europeia 
até 2025 promovidas pelo Centro Euro-
peu para o Desenvolvimento da Forma-
ção Vocacional, divulgadas pela comu-
nicação social no início do ano, revelam 
que 26% das oportunidades de emprego 
em Portugal se centram no sector agrário.

É conhecida a importância das fi-
leiras estratégicas em áreas ligadas aos 
recursos endógenos do território na eco-
nomia com vantagens no emprego, caso 
da floresta, da fileira animal, do vinho e 
da vinha, bem como de formações com-
plementares como o turismo, as ciências 
alimentares, bem como as tecnologias de 
informação e comunicação, entre outras.

Os resultados que Portugal tem vindo 
a mostrar neste sector, comprovam a ne-
cessidade de apostar na qualificação. Nos 
últimos anos, em termos de valor, Portu-
gal ultrapassou os 80% de autossuficiên-
cia alimentar, sugerindo que em 2020 se 
pode alcançar o equilíbrio agroalimentar.

Estes resultados devem-se a uma 
nova classe empreendedora, com 
formação superior de dimensão in-
ternacional, que apostou na qualida-
de e em práticas de sustentabilidade 
ambiental. É neste contexto que a 
UTAD tem vindo a focalizar a sua 
política de I&D e que viu aprova-
das diversas candidaturas no âmbito 
do Portugal 2020, cujos valores as-
cendem a doze milhões de euros.■

A Aposta na Formação Universitária

António Fontainhas
Fernandes

Reitor da UTAD

O Port Wine day celebra, na sua terceira 
edição, os 260 anos da criação da primei-
ra região demarcada e regulamentada do 
mundo: o Douro. Pioneira na implemen-
tação das referências das Denominações 
de Origem (DO) e Indicações Geográfica 
(IG), a RDD sempre se afirmou como 
uma das regiões vitivinícolas mais ino-
vadoras do mundo. Com um património 
genético único, expresso nas suas castas, 
com um dos mais internacionalizados 
vinhos do mundo, o Vinho do Porto, 
e com cerca de 22 000 viticultores em 
44 mil hectares de vinha, o Douro é a 
principal região vitivinícola de Portugal.
Para celebrar esta história, afirmar a sua 
identidade e preparar o futuro, foi criado 

em 2014, o Port Wine day. Desde esse 
ano, o Instituto dos Vinhos do Douro e do 
Porto, o setor e um conjunto de institui-
ções têm atuado, lado a lado, na promo-
ção da diversidade e excelência de um dos 
mais emblemáticos produtos de Portugal.
Na terceira edição do Port Wine day, em 
2016, renovamos e reforçamos o progra-
ma Contagiar a Cidade que, durante onze 
dias, movimentará vários protagonistas e 
públicos para a celebração de uma data 
histórica e célebre da região e de todo o 
país. “Experience Port Wine” é o mote 
para as diversas iniciativas que decor-
rerão em restaurantes, bares, lojas, mu-
seus e caves aderentes. Aromas, Cores, 
Sabores, Texturas apelarão aos sentidos 

e mostrarão a versatilidade de um vinho 
único e o saber fazer de uma Região.
A projeção internacional desta iniciativa 
será assegurada por jornalistas, críticos 
de vinhos e bloggers internacionais que 
participarão em conferências, visitarão 
a região e os seus produtores, prova-
rão os seus vinhos, conhecerão as suas 
estórias e percursos. Estes convidados 
poderão participar numa masterclass 
onde terão o privilégio de provar vi-
nhos de 3 séculos (XIX, XX e XXI)! 
Através deles e da sua ação esperamos 
conquistar novos consumidores e apre-
ciadores de Vinho do Porto, esperamos 
atrair mais visitantes, compradores e 
tornar mais conhecido o Vinho e a sua 

Região. O público profissional terá a 
oportunidade de, num só local, conver-
sar com produtores e de provar várias 
centenas de vinhos e o público em geral, 
nacional e estrangeiro, conhecerá melhor 
o universo do vinho nas Port Wine talks, 
na prova O Porto Convida o Douro, nos 
jantares vínicos, na rota À Mesa com 
Porto ou em ações promovidas de forma 
especial pelas Caves de Vinho do Porto, 
que, para orgulho de todos nós, em 2015 
receberam mais de 1 milhão de visitantes!
Este programa encerra com uma Port 
Wine party onde agradeceremos a to-
dos os que, com a sua ação, tornaram 
possível esta edição e brindaremos a 
uma nova edição do Port Wine day!■

Port Wine day brinda aos 260 anos da Região Demarcada do Douro

Manuel de Novaes 
Cabral

Presidente do Instituto dos Vi-
nhos do Douro e do Porto, I.P. 
(IVDP)
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Amo-te, Portugal... Somos Campeões da Europa!

Opinião

Tiago Nogueira
Jornalista e Licenciado em 
Psicologia

"Se não puderes voar, corre. Se 
não puderes correr, rasteja... 
Mas continua em frente de 
qualquer jeito!"
 
Uma festa portuguesa, com 
toda a certeza! 10-07-2016, 
para sempre um dia meu, 
teu, nosso, vosso... Um jogo 
de uma vida, foram lágrimas 
inesquecíveis, abraços de 
felicidade e a cantar até que 
a voz permitisse. Momentos 
verdadeiramente memoráveis, 
onde passamos dos sonhos 
à realidade... para toda a 
eternidade. Porque já não 
iremos morrer sem gritar, 
nem que seja só por uma vez, 
campeões da Europa!
 
La pelota no se mancha, o 
futebol acaba sempre por 
ajustar todas as contas. 
Quarenta e um anos de 
desilusões, declarações 
francesas que debitavam 

arrogância, Eder 
constantemente achincalhado 
de forma injusta, Ronaldo 
acusado de não ser um 

verdadeiro líder...
E agora, amigos 

conquistadores?! Onde 
ficamos? Ficamos na história! 
Para sempre na história 
do futebol! Com um golo 

fantástico de Ederzito e com 
dois comandantes fora de 

campo nos minutos finais... 
Porque a cumplicidade entre 
o profeta Fernando Santos e 
a lenda Cristiano Ronaldo é 

absolutamente inspiradora!  
Os Deuses do Futebol 

estiveram connosco e 
finalmente vencemos o tão 
desejado Campeonato da 
Europa, em Paris! Quero 
agora fazer uma pequena 
homenagem ao homem do 
momento, que ouviu e leu 
tanta coisa injusta a seu 
respeito...
 
Ederzito nasceu na Guiné-
Bissau e aos 5 anos, 
quando muitas das crianças 
adormeciam no colo dos pais, 
foi entregue a uma instituição 
de caridade. 

Eder Lopes, o matador de 
luva branca, deu-nos a todos 
uma lição de superação... 
Depois de três operações 
complicadíssimas, passagens 
mal sucedidas por alguns 
clubes, acusações e constantes 
piadas de mau gosto, o 
avançado pensou em desistir 
do futebol... Até mesmo da 
própria vida. 
Mas fechou-se na sua bolha, 
acreditando sempre que o 
melhor ainda estava para 
chegar... E não é que chegou 
mesmo?! O golo de uma nação, 
num dos dias mais felizes da 
minha vida, foi apontado pelo 
nosso número 9. 

Um remate que levava fogo 
de um homem que renasceu 
como a fénix e que chegou a 
trocar golos por costeletas 
quando a fome apertava. 

Depois de tudo não dedicar 
um texto a este ponta-de-
lança seria o mesmo do que 
achincalhar, durante anos e 
anos, um homem que encheu 
de felicidade um país inteiro! 
E para isso, caros leitores? 
Para isso não contem comigo.■



Lazer

Preparação:
Abrir o peito de frango e tem-
perar com sal, pimenta, alho e 
limão, deixar marinar.
Preparar a alheira tirando a 
pele e juntando um pouco de 
salsa. Em seguida rechear o 
peito de frango com a alheira, 
fechar com um palito e marcar 
numa frigideira em seguida vai 
ao forno.

Preparação do arroz:
Em primeiro lugar descongelar 
os grelos no forno, quando ti-
verem descongelados retirar 
a água e gratinar num tacho, 
com cebola e alho picados, sal 
e pimenta, reservar.
Num tacho com cebola picada 
e azeite, gratinar os cogumelos 
em seguida juntar os grelos an-
teriormente preparados, juntar 
a água e deixar ferver,temperar 
com sal e pimenta q.b, quando 
estiver a ferver juntar o arroz e 
deixar cozer.
Ps: O arroz tem que ficar ma-
landrinho (Não pode ficar seco)
nar brilhante e coza no forno 
previamente aquecido a 200° 
C durante 30-35 minutos, até 
ganhar volume e ficar dourada.

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

Peito de frango re-
cheado com alheira 
de arroz de grelos e 

cogumelos

CÃO - GATO - GOLFINHO - ARANHA
LAGARTO - LEÃO - TARTARUGA 

Sopa de letras do VivaDouro

- “Stora”, alguém pode ser castigado por uma coisa 
que não fez?
- Não.
- Fixe. É que eu não fiz os trabalhos de casa.

INGREDIENTES
. 1 peito frango
. 1 alheira caça
. 1 limão
. 1 cabeça de alho
sal q.b.
pimenta q.b.

Para o Arroz
. 1  arroz
. 1 pacote de grelos congela-
dos
. 2 latas de cogumelos
. azeite
. 1 cebola
. sal q.b
. pimenta q.b Anedota:
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Venha Visitar...
Alijó
Alijó é uma vila portuguesa pertencente ao Distrito de Vila Real, região do Norte, sub-região do Douro e à antiga província de Trás-os-Montes, 
com cerca de 2 635 habitantes. 
O município é limitado a norte pelos municípios de Vila Pouca de Aguiar e Murça, a leste por Carrazeda de Ansiães, a sul por São João da 
Pesqueira e a oeste por Sabrosa. No campo do Turismo, Alijó tem imensas propostas para oferecer aos seus visitantes tais como: enoturismo, 
Turismo Fluvial, Turismo Ecológico na foz do Rio Tua, local privilegiado para a pesca desportiva e toda uma riqueza de miradouros e diversas 
paisagens. 

Passatempo Vivadouro

O vencedor do Passatempo VivaDouro 
do mês de julho foi Miguel Guedes. 
Parabéns pela sua Participação!

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



PUB


