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“Não há duvida que o 
Douro é uma marca fantástica”

Expodemo leva milhares 
de visitantes ao 
concelho
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Moimenta da Beira
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Município e Bertrand 
reeditaram “Cinco Reis 
de Gente”, de Aquilino 
Ribeiro
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Quebra de produção em Moimenta 
da Beira e Armamar ronda os 30%
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Editorial

Realiza-se no fim de semana, mais 
propriamente nos dias 23 e 24 de Se-
tembro, o congresso sobre o tema “De-
senvolvimento Sustentável do território 
do Douro e de Trás os Montes”. Este 
congresso é da maior importância para 
a região e herda uma longa tradição de 
organização de jornadas cooperativas, 
contendo no seu programa a discussão 
de temas essenciais para o desenvolvi-
mento sustentado da grande região do 
Douro e de Tras os Montes.

Será realizado num dos maiores 
motores do desenvolvimento regional, a 
Universidade de Trás os Montes e Alto 
Douro (UTAD) e está prevista a parti-
cipação de todas as autoridades públicas 
e privadas que de algum modo têm o 

Douro no coração e que procuram pro-
mover o desenvolvimento da região e da 
sua população.

As cooperativas são, sendo autori-
dades privadas, das que mais têm contri-
buído para o equilíbrio e a justiça social, 
ao lado das misericórdias, das Igrejas e 
de outras formas de organização da so-
ciedade civil.

O programa deste congresso é mui-
to rico e diverso e é difícil imaginar que 
alguém interessado no futuro duriense 
possa dispensar a sua presença.

Uma especial atenção para o pai-
nel que vai contar com a presença dos 
3 presidentes das Comunidades Inter-
municipais da região, não me recordo 
de nenhum momento em que publica-
mente tenham discutido os problemas 
maiores da região e espero que possa ser 
o primeiro de muitos eventos em que tal 
acontece.

O VivaDouro apoiou e apoia esta 
iniciativa desde o primeiro momento, 
na tradição que já trazemos das jornadas 
cooperativas que agora deram origem a 
esta nova forma mais abrangente e poli-
valente de congresso.

É uma honra muito especial para to-
dos na nossa estrutura podermos fazer 
uma cobertura integral desta importante 
realização que esperemos seja a primeira 
de muitas neste novo formato.

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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“Evocando o Eng.º Fernando Vilhena de Gusmão”

Luís Braga da Cruz

Há dias telefonou-me pessoa amiga a comunicar que nos deixara o Eng.º 
Vilhena de Gusmão. Recordo-o como uma das figura que mais me impressio-
nou quando, no final dos anos 80, na CCRN, debatíamos os sistemas rurais de 
Trás-os-Montes e tentávamos definir modelos de política regional para o Interior 
Norte. Ele era uma referência inquestionável na Direcção Regional de Agricul-
tura de Trás-os-Montes.

Vilhena de Gusmão nascera em 1928, tendo as suas raízes familiares no Alto 
Tâmega e Barroso. Sendo engenheiro agrónomo pelo ISA e uma figura aparen-
temente discreta, tinha um profundo conhecimento sobre a realidade trans-
montana e os seus sistemas agrários. Como é sabido, a organização social no 
Barroso tinha aspectos muito interessantes e singulares. Ainda há poucos anos 
lá se encontravam testemunhos de uma antiga sociedade agro pastoril, com for-
mas de vida comunitária . Assim o reclamavam as duras condições climáticas, 
o ambiente produtivo severo e o relativo isolamento. O Eng.º Vilhena de Gus-
mão revelava uma capacidade rara para compreender essa realidade complexa 
de pequenos segredos e adequada ao ciclo das estações do ano. Muito beneficiei 
do seu convívio quando coincidimos na gestão do PDRITM (Projecto de Desen-
volvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes), último projecto que o Banco 
Mundial financiou em Portugal, entre 1983 e 1990 .Sabia observar, reflectir e 
sugerir novas ideias, no respeito pelo sábio equilíbrio entre a natureza e os recur-
sos produtivos. Preferia reformas evolutivas, por ajustamento dos modelos tra-
dicionais. Bom exemplo foi a recuperação de dezenas de regadios tradicionais. 
Ao melhorar a qualidade dum pequeno açude já existente ou substituir um rego 
de água em terra, aberto a céu aberto e com centenas de metros, por um cana-
leto em betão bem impermeabilizado, os ganhos para o agricultor eram enor-
mes. Mais água disponibilizada e durante mais horas, significava mais forragem 
e mais pecuária. Muitos agricultores ensaiaram outras produções que fizeram 
aumentar o seu rendimento familiar. Foi o caso da produção de leite que obrigou 
a formas de organização inéditas: uma rede de salas de ordenha colectivas e a 
constituição de uma central leiteira em Chaves. O Eng.º Vilhena de Gusmão teve 
um papel decisivo no desenvolvimento do PDRITM na sua componente vitícola 
duriense, muito contribuindo para convencer os parceiros potenciais do mérito 
do projecto. Apesar de ser sabedor, era discreto e detestava exibir-se. Tinha uma 
capacidade rara para, a partir de uma base tradicional, pensar as transformações. 
Também era sensível à beleza tranquila de Trás-os-Montes. Quando lhe pergun-
tavam as horas, dizia sorrindo: “Eu não tenho horas, tenho tempo...”.  Aqui lhe 
deixo esta pequena, mas sentida homenagem.

Engenheiro Civil

POSITIVO

Lamego

A Escola de Hotelaria 
e Turismo do Douro 
– Lamego ((EHTD) 
venceu pelo quinto 
ano consecutivo o 
prémio “Bandeira 
Verde Eco-Escola”.

NEGATIVO

Vila Real

Um bombeiro de 40 
anos de uma corpo-
ração do distrito de 
Vila Real foi colocado 
esta segunda-feira em 
prisão preventiva por 
suspeitas de abuso 
sexual de uma menor, 
atualmente com 14 
anos.

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

FOTO: DR
FOTO: DR

  1 "OS ESPAÇOS FÍSICO E SOCIAL NO 
COMUNITARISMO EM BARROSO", João 
Nuno Vilhena Gusmão, Licenciatura em 
Geografia e Planeamento da Universidade 
do Minho, 2004.

  2 PROJECT COMPLETION REPORT 
PORTUGAL "TRAS-OS-MONTES 
RURAL DEVELOPMENT PROJECT" 
(LOAN 2175-PO) SEPTEMBER 1, 1992

2
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Vila Real

O Pitoresco – 1.º Festival de “gra-
ffiti” e Street Art de Vila Real animou 
as ruas da cidade durante quatro dias, 
tendo sido organizado pela associa-
ção “Instantes Mutantes” e o muni-
cípio inseriu-se na programação da 
Capital da Cultura do Eixo Atlântico. 

Com esta atividade, a asso-
ciação pretendeu criar “um rotei-
ro de street art e graffiti na cida-
de de Vila Real, onde cada artista 
interpretou um tema da história 
e cultura de Vila Real”, explicou 
ao Vivadouro Eduardo Porto, 
membro da “Instantes Mutantes”.

Os artistas foram desafiados 

a interpretar temas ligados à his-
tória e tradição da cidade trans-
montana como o barro negro de 
Bisalhães, as corridas automó-
veis, o lobo ibérico, o Douro Pa-
trimónio Mundial e os vinhos. 

Assim, Bafo de Peixe, Smile, 
Pedro Podre, Fedor, Third, Mar, 
Draw e Contra subiram aos andai-
mes espalhados pela cidade e trans-
formaram Vila Real, criando um 
roteiro de arte urbana na cidade. 

“O que nós queremos é que 
visitem a cidade a pé e que atra-
vés da visita aos murais conhe-
çam a história e cultura da cidade 

através da interpretação que cada 
artista teve do tema que lhe foi 
dado”, acrescentou Eduardo Porto. 

Pedro Sequeira, nome artís-
tico Pedro Podre, um dos artis-
tas convidados, visitou pela pri-
meira vez Vila Real através desta 
iniciativa, “é uma forma de co-
nhecer outras cidades”, referiu o 
artista do Porto enquanto pintava 
o mural do Terminal Rodoviário. 

Tendo já participado em ou-
tros festivais de arte urbana de ou-
tras cidades, Pedro Sequeira con-
sidera que “é uma oportunidade 
de pintar coisas em grande escala”, 

afirmou ao Vivadouro. “Gosto 
muito do convívio”, acrescentou.

Com o objetivo de “dar uma 
dinâmica cultural à cidade”, ao 
longo dos quatro dias do festival 
foram ainda realizadas outras ativi-
dades, nomeadamente concertos, 
“workshops”, a iniciativa “Arte nas 
montras”, com alunos a decorar as 
montras das lojas do centro his-
tórico, “Os pequenos artistas”, um 
workshop onde os mais pequenos 
pintaram pela primeira vez “graffiti”, 
e ainda o “Batismo de graffiti”, para 
quem quis experimentar esta técnica. 

O 1º. Festival de “graffiti” e 

Street Art de Vila Real foi um dos 
eventos de destaque da reta fi-
nal da iniciativa Vila Real Capi-
tal da Cultura do Eixo Atlântico. 

“Apostamos na cultura, aposta-
mos na juventude e na inovação. Um 
dos objetivos da Capital da Cultura 
foi precisamente este, dar visibilida-
de, palco, a associações locais, a jo-
vens locais”, declarou à agência Lusa 
Eugénia Almeida, vice-presidente 
da Câmara Municipal de Vila Real.

A Vereadora do município reve-
lou ainda a vontade da autarquia em 
que este seja o primeiro de muitos 
festivais de arte urbana em Vila Real.■

Oito “graffiters” criam roteiro de arte urbana em Vila Real 
Entre os dias 15 e 18 de setembro os murais e fachadas de edifícios da cidade foram a tela para oito artistas nacionais de arte urbana 
interpretarem a história e tradição de Vila Real com o objetivo de criar um roteiro de arte urbana.

Texto: Salomé Ferreira

PUB

> Pedro Podre a pintar o mural no Terminal Rodoviário.
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Breves

No passado dia 11 de Setembro realizou-se no âmbito do 
Sabor D’ouro Summer Fest Wine o percurso pedestre “Rota das 
Maias”, na freguesia de Cabeça Boa. A rota iniciou-se em Cabeça 
de Mouro e desenrolou-se pelas restantes aldeias da freguesia de 
Cabeça Boa, nomeadamente Cabeça Boa, Cabanas de Baixo e Foz 
do Sabor.

A Associação Florestal do Vale do Douro Norte (Aflodouronorte), enquanto entidade gestora 
da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) de Alijó está a promover até ao final de 2016 o levanta-
mento por GPS das propriedades, gratuitamente, com a finalidade de realizarem um inventário 
de estrutura de propriedade desta ZIF que comporta as Freguesias de Vila Chã e Vilar de Maçada.

Percurso Pedestre Rota das Maias em 
Torre de Moncorvo 

Aumento de apoios financeiros e redução das 
comparticipações familiares 

Câmara Municipal de Torre de Moncorvo adere 
à iniciativa ENO Tree Planting Day 

Beneficiação da via Donelo-Vilela e da ligação à EN 15 

ZIF de Alijó e Aflodouronorte promovem Inventário de 
Estrutura de Propriedade

Parque de Campismo de Vila Real regista número recorde 
de dormidas

No passado dia 19 de Setembro, o presidente da 
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, José 
Luis Correia, visitou o Centro Escolar para desejar 
um bom ano letivo e efetuar a entrega dos manuais 
escolares aos alunos abrangidos pela Ação Social 
Escolar. José Luis Correia considera que as medi-
das de apoio socioeducativo assumem um papel de 
extrema importância, revelando-se indispensáveis 
no combate à exclusão social, ao abandono escolar 
e à promoção da igualdade de oportunidades no 
acesso e no sucesso escolar.

Município de Carrazeda de Ansiães 
promove apoios à educação 

Mesão Frio converte solares e casas hoteleiras

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo associou-se às iniciativas ENO Tree Planting Por-
tugal e “Movimento O2”, promovidas pela Miss Queen Portugal. Para o efeito, o Município de 
Torre de Moncorvo convidou os alunos do Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo para 
procederem à plantação de 21 árvores, nomeadamente amendoeiras e oliveiras, junto da Rua Ar-
mando Martins Janeira.

Penedono concede várias medidas de apoio à educação 

O presidente da Câmara Municipal de Penedono anunciou ser propósito da Autarquia dar con-
tinuidade, no ano letivo que se inicia, a uma política concelhia de apoio às famílias na educação/
formação dos seus filhos. Exortou, ainda, os pais para o importante empenhamento no acompanha-
mento dos seus filhos ao longo do ano escolar.

O município de Vila Real vai proceder ao aumento do valor a atribuir, por aluno, aos agru-
pamentos de escolas, para aquisição de material escolar e apoio aos projetos educativos/planos 
anuais de atividades.

Assim, no ano letivo 2016/17 o valor a atribuir será de 5€/aluno, representando um apoio 
financeiro de cerca de 19.000,00€.

O concelho está a apostar na recuperação de solares e casas antigas de quintas, para a criação 
de unidades de alojamento turístico, com vista à salvaguarda do património antigo, à criação de 
emprego e ao desenvolvimento do setor turístico. Até ao final de 2016, vão estar em funciona-
mento 16 unidades turísticas, entre hotéis ou casasde turismo rural que vão criar cerca de 100 
postos de trabalho. 

Na sequência do plano em curso de regeneração da rede viária municipal, estão já concluí-
dos os trabalhos de renovação de piso e de taludes das vias, Donelo-Vilela e a norte do concelho 
de Sabrosa, o segmento de ligação á EN 15, próximo de Justes. Ao todo são cerca de 10 km 
intervencionados com um reflexo evidente na melhoria da mobilidade e segurança rodoviária 
das populações.

Município do Peso da Régua promove passeio sénior 

Valença do Minho foi o destino da décima-primeira edição do Passeio Sénior, promovido 
pelo município do Peso da Régua. Cerca de 2.000 seniores participaram na iniciativa. 

O Passeio Sénior insere-se na política social do Município do Peso da Régua que avança com 
a missão de continuar a promover a qualidade de vida dos munícipes, dando particular enfoque 
às necessidades dos seniores. 

Estágio de árbitros de futebol do Conselho de 
Arbitragem no Pocinho 

Decorreu no fim-de-semana de 10 e 11 de setembro o 1º estágio de árbitros de futebol do 
Conselho de Arbitragem da A.F. Guarda nas magníficas instalações do CAR do Pocinho, em Vila 
Nova de Foz Côa. 

Os presentes dados, associados a outros indicadores do turismo, refletem um crescimento no-
tório e assinalável deste setor nos últimos anos em Vila Real. Refira-se a este propósito que a Loja 
Interativa de Turismo de Vila Real (LIT) registou, entre os meses de junho e agosto, a visita de mais 
de 6000 turistas.

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR



No dia 12 de setembro, o presidente da autarquia de Santa Marta de Penaguião,Luís Ma-
chado, deslocou-se a um dos polos escolares do concelho para dar as boas vindas a toda a 
comunidade escolar e esclarecer algumas das dúvidas que, nesta altura do ano, surgem em 
muitos agregados familiares, nomeadamente com assuntos relacionados com manuais, refei-
ções e transportes.

No final do mês de agosto foi assinado um 
contrato de empreitada entre o município de Alijó 
e a sociedade Sanaba – Sociedade de Saneamen-
to e Abastecimento de Águas, Lda com o objetivo 
de requalificar arruamentos em Sanfins do Douro 
e São Mamede de Ribatua.Esta obra, orçada em 
125.118,30 euros e o prazo de execução destes me-
lhoramentos é seis meses.

De 17 a 30 de setembro realizam-se as Festas de S.Miguel 2016 no município de Tarouca. Da 
programação fazem parte diversas atividades desportivas, culturais, musicais, gastronómicas e de 
animação para todos os dias da festividade.

Assinado contrato para 
pavimentações e arruamentos 
em Alijó

Festas de S.Miguel em Tarouca 

Beira Doiro é apresentado em Armamar

Presidente de Santa Marta dá as boas vindas à 
comunidade escolar 

Dia da CPCJ  em Armamar 

Murça inicia ano lectivo
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  Breves

Foi oficialmente apresentado ao público no dia 17, o ábum “Beira Doiro”. Trata-se de um 
trabalho discográfico que tem como objetivo homenagear o poeta Fausto José e que conta com 
o apoio da Câmara Municipal de Armamar. Na cerimónia de apresentação do álbum, houve 
ainda tempo para a exibição de vídeoclips musicais, criados também a partir de obras do poe-
ta, e ainda a intervenções diversas de contextualização do trabalho.

Arrancou no dia 15 de setembro, mais um ano letivo nas escolas do Município de Murça. As aulas 
iniciaram dia 14 de setembro para o ensino pré-escolar, 1º ano do primeiro ciclo e 5.º ano do segundo 
ciclo do ensino básico. Ontem dia 15, seguiram-se os restantes anos e turmas.

Cerimónia Militar em Murça 

No período de 1 a 9 de setembro de 2016, decorreu, no concelho de Murça o Exercício Mili-
tar “PRISTINA 162”, correspondente ao aprontamento da KFOR, no âmbito da KOSOVO FORCE 
(KFOR) da NATO, a empenhar no Teatro de Operações do Kosovo, ainda no decorrer do presente 
ano.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) organizou no dia 4 de setembro, a sexta 
edição do Dia da CPCJ. O dia foi preenchido com momentos de contacto entre as crianças e jovens 
e os seus educadores, promovendo a convivência inter-geracional. Jogos, palhaços, insufláveis, teatro 
e expressão dramática, danças tribais e um concurso de vozes juvenis foram algumas das animações 
do dia.

FOTO: DR

FOTO: DR

Inseridos num conjunto de medidas no âmbito da políti-
ca de desenvolvimento desportivo do município de Vila Real 
foram, recentemente, requalificados diversos polivalentes 
desportivos, representando um investimento total de cerca 
de 70.000 euros.

Cinco polivalentes desportivos 
foram requalificados pelo município 
de Vila Real Abriu ao público a casa do poeta Guerra Junqueiro 

A casa onde nasceu o poeta Guerra Junqueiro, em Freixo de Espada à Cinta abriu ao público a 16 
de setembro, depois de ter sido remodelada pela autarquia. O imóvel tinha sido doado ao município 
há 66 anos pela família e esteve encerrado. 

Realizou-se no dia 10 de setembro, no Auditório Municipal de Sabrosa, a homenagem 
pública promovida pelo Espaço Miguel Torga/Câmara Municipal de Sabrosa a Manuel Her-
minio Monteiro, uma das figuras ilustres do concelho de Sabrosa. Os artistas Rodrigo Leão 
e Gabriel Gomes com o projeto “Entre Nós e As Palavras”, proporcionaram um espetáculode 
música e poesia entre os presentes.

Homenagem a Herminio Monteiro em Sabrosa

FOTO: DR

FOTO: DR
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No dia 8 de setembro, pelas 10 horas, o Conselho Municipal de Educação de Mesão Frio esteve 
reunido no Salão Nobre da Câmara Municipal. À sessão plenária compareceram os representantes 
dos encarregados de educação, do pessoal docente, dos presidentes das Juntas de freguesia do conce-
lho, do Comando Distrital da GNR de Vila Real e ainda, a diretora do agrupamento de escolas Prof. 
António da Natividade, a vereadora da educação e o presidente da Câmara Municipal.

Novos benefícios para alunos do Agrupamento de 
Escolas de Mesão Frio

FOTO: DR

Autarquia ofereceu manuais escolares a alunos do 1.º Ciclo
A Câmara Municipal de Mesão Frio voltou a financiar os manuais escolares destinados 

aos alunos que vão frequentar o 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Professor António da 
Natividade no ano letivo 2016/2017. Com um custo total de cerca de 5 mil euros, a autarquia 
financiou, na totalidade, os manuais dos estudantes com Escalão A e em 50%, os manuais dos 
alunos com Escalão B. A cerimónia simbólica de entrega dos manuais aconteceu no auditório 
municipal, hoje, dia 9 de setembro, onde marcaram presença os pais e encarregados de educa-
ção dos alunos beneficiários.
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Reportagem VivaDouro

Os dois maiores produtores de 
maçã da região sofreram este 
ano uma quebra na ordem dos 
40% na produção. Produto-
res afirmam que esta quebra 
resulta dos “problemas clima-
téricos”, no entanto as chuvas 
que se fizeram sentir recente-
mente “salvaram” a colheita 
deste ano. 

significativa”, que ronda os 45%, sendo 
“superior em algumas variedades”, 
explica João Silva, presidente da 
Cooperativa Agrícola do Távora, que 
fica sediada em Moimenta da Beira. 

Na opinião de João Silva, as 

condições climatéricas estiveram na 
origem do problema, “a falta de frio na 
altura da floração e depois condições 
também muito acutilantes de chuva 
que impediu os crescimentos nalguns 
casos e noutros até provocou algumas 

doenças da fruta, tudo isto junto 
contribuiu para a quebra na produção”, 
afirmou o presidente da Cooperativa.

Miguel Vaz produz cerca de 8 mil 
toneladas de maçã anualmente e exporta 
para países como o Dubai, a Inglaterra, 
Angola e Guiné. Também o produtor de 
Moimenta da Beira sentiu uma quebra na 
produção este ano, “a chuva prejudicou 
imenso e agora o calor também acabou 
por prejudicar”, explicou ao VivaDouro. 

Chuvas “salvam” colheita da 
maçã 

Apesar da quebra na produção, 
as chuvas que caíram recentemente 
“salvaram” a colheita da maçã, trazendo 
cor e calibre ao fruto. Os últimos 
aguaceiros tinham sido no mês de maio. 

“A chuva veio ajudar porque este ano 
praticamente ainda não tinha chovido 
e vai ter importância na qualidade 
final dos calibres”, revela José Maurício 
Fonseca. 

Para João Silva, presidente da 
Cooperativa Agrícola do Távora, estas 
chuvas “foram ouro”. “Foi pena cair 
pouca, mas já caiu razoavelmente o que 
permitiu melhorar a qualidade das uvas, 
e também a qualidade e a cor das maçãs”.

Estas chuvas também vieram 
contribuir para a qualidade do fruto, 
“se não tivessem acontecido situações 

Armamar e Moimenta da Beira com quebra de 40% na produção de maçã

“Este ano não houve inverno, 
precisamos há volta de 1000 horas de 
frio a começar a contar a partir do mês 
de novembro e o que aconteceu foi 
que tivemos o frio quase em março”, 
explicou ao VivaDouro José Maurício 
Fonseca, produtor de Armamar.

Sócio numa empresa familiar que 
produz cerca de 1200 toneladas de maçã 
anualmente e exporta praticamente 
toda a produção para Espanha, José 
Maurício Fonseca acredita que a 
quebra se vai situar nos 30%. A quebra 
não é superior devido ao facto de 
a maior produção da empresa ser a 
variedade Golden e a mais afetada é a 
Fuji, “é uma variedade tardia e que este 
ano sofreu bastante”, afirmou.

Também a região de Moimenta 
da Beira, teve este ano “uma quebra 

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Miguel Vaz (direita), produtor de Moimenta da Beira
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de chuva eu se calhar ia dizer que a 
qualidade ia ser um pouco inferior. 
Nós dependemos da natureza e a chuva 
é a alma disto tudo e neste momento 
as perspetivas são melhores”, afirmou 
José Maurício Fonseca.  

“Temos muito boa qualidade de 
fruta. As chuvas vieram ajudar, as 

maçãs ganharam um bocadinho de 
tamanho, vai aumentar o calibre e o 
preço está muito interessante o que 
quer dizer que a qualidade é muito boa”, 
completou Ricardo Tojal, produtor de 
mação em Moimenta da Beira. 

Devido a esta diminuição de 
produção, o preço do fruto quando 

for para o mercado é ligeiramente mais 
caro que em 2015, notícia que acaba 
por ser bem recebida pelos produtores, 
“vamos esperar uma melhoria nos 
preços porque doutra maneira vai ser 
complicado para o agricultor”, concluiu 
Miguel Vaz.■

Armamar e Moimenta da Beira com quebra de 40% na produção de maçã

> José Mauricio Fonseca, produtor de Armamar

> João Silva, presidente da Cooperativa Agrícola do Távora com a sua esposa e um funcionário da organização
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Foi a prima de Andreia Ma-
tos, de 14 anos, que inspirou a 
criação do sistema, uma vez que 
possui uma doença neuromus-

cular degenerativa e não tem 
qualquer tipo de mobilidade.

 Este software “surge da ne-
cessidade urgente que a Bárbara 

tem em interagir com o computa-
dor, ela neste momento não tem 
qualquer solução para isso e sen-
do uma adolescente necessita de 

interagir com o computador para 
atividades da escola e terapias”, re-
velou aos jornalistas Andreia Matos.

Uma vez que a adolescente 
move apenas alguns músculos fa-
ciais, a maior parte da comunicação 
diária é realizada através do recurso 
a expressões faciais, que são tam-
bém a base do sistema desenvolvido.  

“Há muito tempo que queria 
fazer algo que melhorasse a quali-
dade de vida dela”, confessou An-
dreia Matos ao revelar que foram 
também as necessidades da prima 
que a fizeram ingressar no mestra-
do em Engenharia de Reabilitação e 
Acessibilidade Humana na UTAD. 

Este sistema “pode melhorar nas 
atividades da escola, nas terapias e 
também ao nível do dia-a-dia dela, 
ela passa muitas horas sem fazer 
nada e isto acaba por trazer alguns 
momentos de lazer que é coisa que 
falta à vida dela também”, explicou a 
aluna da universidade tramontana. 

Quando Andreia Matos apre-
sentou a ideia a Pedro Couto, um 
dos seus orientadores e investigador 
na UTAD, o professor considerou 
um projeto “muito difícil”, revelou. 

“Nunca me tinha deparado 

com um caso destes, a prima da 
Andreia é de facto uma adoles-
cente que não tem qualquer tipo 
de mobilidade, mexe alguns mús-
culos faciais mas só com algum 
treino é que nós conseguimos 
distinguir algumas expressões”, 
acrescentou o docente da UTAD.

Apesar da dificuldade do proje-
to, Pedro Couto encontra-se satis-
feito com o resultado final, “é gratifi-
cante chegarmos ao fim e podermos 
contribuir para melhorar o bem-
-estar de uma pessoa que tem todas 
estas dificuldades na vida”, afirmou. 

“Esperamos que este seja 
o primeiro passo para conse-
guirmos desenvolver mais coi-
sas para a Bárbara”, acrescentou.

Para além de ajudar a Bárba-
ra, Andreia Matos pretende ain-
da que o software seja alargado 
a outras pessoas com diferentes 
tipos de deficiências, podendo 
assim ser adaptado caso a caso. 

“Queremos que isto seja para 
toda a gente, sabemos que se vai 
mudar a vida da Bárbara também 
irá certamente mudar a vida de ou-
tras pessoas”, afirmou a estudante.■

Aluna da UTAD cria software que permite “falar” 
com o computador através de expressões faciais
Andreia Matos, aluna de mestrado da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), desenvolveu um sistema 
de reconhecimento de expressões faciais para o computador que permite a interação a pessoas sem qualquer tipo de mobilidade. 

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Andreia Matos, aluna da UTAD que desenvolveu o software

> Pedro Couto, orientador de Andreia Matos e investigador da UTAD
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O  Startup Pirates junta numa semana in-
tensiva, 15 a 30 jovens para desenvolverem 
ideias de negócio com auxílio de conhecimen-
tos transmitidos por pessoas experientes na 
área e com acompanhamento de mentores. O 
culminar será com a eleição da equipa vencedo-
ra que terá um prémio e poderá ver a sua ideia 
investida. 

Os participantes podem inscrever-se em 
nome próprio ou em equipa, sendo que não 
têm de ter uma ideia de negócio formada para 
poder inscrever-se. O projeto, que nasceu no 
Porto em 2011, espalhou-se já por 20 países e 39 
cidades e dos programas desenvolvidos já saí-
ram 100 startups, envolvendo a criação de mais 
de 300 postos de trabalho e gerando fundos de 
mais 30,5 milhões de euros. 

O Startup Pirates @ Vila Real acontecerá de 
1 a 8 de outubro e conta com a presença de mais 
de 15 convidados, entre os quais: Mário Ferrei-

ra - CEO da Douro Azul e investidor no Shark 
Thank, Rui Santos - Presidente da CMVR, An-
tónio Fontainhas - Reitor da UTAD, Luís Tão 
- Presidente da Associação Empresarial NER-
VIR, Rita Estácio - Gestora de Investimento e 
Projeto no Régia Douro Park, Luís Quinteiros 
- mentor no Pitch Bootcamp, Luís Pinto - CEO 
Pet Universal e vencedor de vários prémios de 
empreendedorismo, Miguel Pinto - Diretor da 
Kathrein Automotive Portugal, Alento - Em-
presa de Recursos Humanos, Lateral Creative 
Studios, entre muitos outros! Será o início de 
tudo!   

Saiba mais em vilareal.startuppirates.org e 
em www.facebook.com/spvilareal/ “■

UTAD Solutions Consulting lança 
novo projeto de empreendedorismo
A UTAD Solutions Consulting começa agora um novo projeto de 
empreendedorismo em conjunto com o Régia Douro Park: O Star-
tup Pirates @ Vila Real. 

O Projeto U-Bike Portugal, inserido nos 
apoios do Portugal 2020, através do finan-
ciamento do Programa Operacional Susten-
tabilidade e Uso Eficiente de Recursos (PO 
SEUR), visa incentivar a mobilidade ciclável 
nas comunidades académicas, pretendendo 
que até ao ano de 2018, sejam percorridos 
de bicicleta mais de 2.412.141 km com uma 
poupança de energia estimada de 166,34 tep 
(toneladas equivalentes de petróleo) e uma re-
dução das emissões de dióxido de carbono de 
505 tCO2eq (toneladas equivalentes de CO2).

Neste âmbito, serão adquiridas 3.234 bi-
cicletas, 2.096 elétricas e 1.138 convencionais, 
que serão distribuídas por 15 instituições do 
ensino superior, correspondendo a um in-
vestimento total de mais de seis milhões de 
euros e à atribuição de um valor de Fundo 
de Coesão de cerca de 4,7 milhões de euros.

Com o intuito de potencializar os resulta-
dos a atingir serão ainda desenvolvidos mais 
de 230 produtos de comunicação, sensibili-
zação e promoção da mobilidade sustentá-
vel, com vista a abranger 174.416 indivíduos 
das comunidades académicas aderentes.

A UTAD é uma das 15 entida-
des que fará parte deste projeto.■

Projeto U-Bike disponibiliza mais de 
três mil bicicletas ao Ensino Superior
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) reali-
zou, no passado dia 16 de setembro, a assinatura dos Termos de 
Aceitação do Projeto U-Bike Portugal, tendo sido presidida pelo 
Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

FOTO: DR

FOTO: DR



                                                        CONGRESSO:DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DOURO e TRÁS-os-MONTES

23 e 24 de Setembro de 2016    |     LOCAL: UTAD | Vila Real

 23 de Setembro (sexta-feira)

09:30 Abertura do Secretariado | Recepção dos participantes

10:00 - SESSÃO DE ABERTURA

Dr. José António Vieira da Silva (Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)*

Prof. Doutora Helena Maria de Oliveira Freitas (Unidade de Missão para a Valorização do Interior)

Prof. Dr. Fernando Freire de Sousa (Presidente da CCDRN) *   

Eng. Rui Santos (Presidente da Câmara Municipal de Vila Real) 

Prof. Doutor Manuel Luís Tibério (UTAD)  

Prof. Doutor J. Borges Gouveia (Presidente da APM)    

Dr. Fernando Reis (Presidente da DRN-APM) 

A. Silva Fernandes (Presidente da Associação dos Amigos de Pereiros)                                             

11:15 Pausa  | Café

11:30 A EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRI0

Moderador: Prof. Doutor Emídio Gomes (Universidade do Porto)

Prof. Doutor Artur Cristóvão (Vice Reitor - UTAD) 

Prof. Doutor Sobrinho Teixeira (Presidente do Instituto Politécnico de Bragança) *

Dr. Luís Sebastian (Diretor do Museu de Lamego)*

Dr. Paulo Vaz (Director da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro - Lamego) 

12:45 Almoço              

14:15 O ESTADO, AS COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS, AS AUTARQUIAS E AS COOPERATIVAS NO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO

Prof. Doutor Fernando Freire de Sousa (Presidente da CCDRN )* -Moderador 

Eng. Rui Santos (Presidente da Câmara Municipal de Vila Real) 

Eng. Francisco Lopes (Presidente da CIM do Douro)*

Dr. Américo Pereira (Presidente da CIM de Trás-os-Montes) 

Dr. Amílcar de Castro Almeida (Presidente da CIM do Alto Tâmega) *

15:15 PAUSA  |  CAFÉ                   

15:30 O COOPERATIVISMO AGRÍCOLA A NÍVEL MUNDIAL, EUROPEU E EM PORTUGAL

Dr. Eduardo Graça (Presidente da CASES) - Moderador 

Dr. João Leite (Chefe do Departamento de Relações Institucionais, Estudos e Prospetiva - CASES)                

Eng.º Francisco Silva (Secretário Geral da CONFAGRI)     

Dr. Rogério Cação (Presidente da CONFECOOP)
Dr. Miguel Anaya (Diretor Executivo da Direção da Casa do Douro/Federação Renovação do Douro)

Dr. Licínio Pina (Presidente do Conselho de Administração da Caixa Agrícola)*

“Apresentação dos resultados de aplicação de questionários sobre as Cooperativas” - Dra. Patrícia Costa 

17:00 - SÍNTESE E REFLEXÕES 

 Prof. Doutor Fernando Freire de Sousa (Presidente da CCDRN)  

 Prof. Doutor Fontainhas Fernandes (Reitor da UTAD)

 Prof. Doutor J. Borges Gouveia (Presidente da APM)    

A. Silva Fernandes (Presidente da Associação dos Amigos de Pereiros)

"Apresentação das Linhas de Reforma da Legislação Cooperativa Agrícola em Portugal"

 Prof. Doutora Deolinda Meira (Docente do ISCAP)

Dr. João Luís Peixoto de Sousa (Vida Económica)

24 Setembro

09:00 - CIRCUITO TURÍSTICO-CULTURAL

Vila Real - S. João da Pesqueira - Lamego 

Museu do Vinho, em S. João da Pesqueira   

10:30 às 12:00 (café | painel  | degustação de vinhos, azeite e frutos secos)

      TURISMO, PATRIMÓNIO E CULTURA NO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO
Eng.º Luís Braga da Cruz - Moderador 

Eng.º Ricardo Magalhães (Vice-Presidente da CCDRN)

Dr. Melchior Moreira (Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal) 

Dr. António da Ponte (Director Regional de Cultura do Norte) 

Dr. Luís Sebastian (Diretor do Museu de Lamego e coordenador do projeto turístico -patrimonial "Vale do Varosa")*

13:30  - Lamego Almoço | Visita Cultural  |  Regresso a Vila Real
• A confirmar  -  Inscrições gratuitas e obrigatórias

PUB
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Sernancelhe

 A obra conta com prefácio da 
escritora Luísa Costa Gomes, in-
trodução de Jorge Coelho, nota de 
abertura de Aquilino Machado, 
neto do escritor, e capa do pin-
tor viseense Pedro Albuquerque.

Foi ao final da tarde de sábado, 
com o Pátio Aquilino Ribeiro reple-
to, e a casa onde o escritor nasceu 
como pano de fundo, que o muni-
cípio de Sernancelhe e a Bertrand 
apresentaram a reedição da obra 
“Cinco Reis de Gente”, 68 anos de-
pois de Aquilino Ribeiro a ter escrito. 

“Cinco Réis de Gente” foi pu-
blicado em 1948. Retrata a in-
fância do escritor, passada no 
Carregal, de 1885 a 1895, “reve-
lando o lugar, a Igreja, o Pátio, os 
ciprestes, as gentes, os ritos e ri-
tuais de um tempo que explica a 
história do lugar e do concelho”.

Encontra-se assim reeditada a 
obra que “retorna à infância no Car-
regal, aos primeiros anos de vida 
neste Pátio, nesta casa, com o seu pai, 
a sua mãe, a tia Custódia, entre tan-
tas outras personagens marcantes 
ao longo da sua vida”, recordou Car-
los Silva, presidente da autarquia. 

Classificando este momento 
como uma “homenagem de Sernan-

celhe” a Aquilino Ribeiro, “a nossa 
figura mais ilustre”, o edil afirma que 
para a concretização “deste projeto 
foi fundamental o estabelecimento 
de uma parceria que considero his-
tórica e há muito desejada”, afirmou.

“O município e a Bertrand, a edi-
tora de sempre de Aquilino Ribeiro, 
uniram esforços e conseguiram 
criar uma nova edição de Cinco Reis 
de Gente”, acrescentou Carlos Silva. 

“Entendo pois esta edição de 
Cinco Reis de Gente como úni-
ca e histórica, reunindo pessoas 
que sentem Aquilino, ilustres fi-
guras nacionais, dos mais diversos 
setores de atividade, que conhe-
cem e admiram o Mestre, vivem o 
mundo rural que era a identidade 
desta nossa Beira Alta serrana”, 
referiu o presidente da autarquia. 

A Vigésima obra de Aquilino 
Ribeiro, há muito esgotada e agora 
reeditada, sucede mais de duas de-
zenas de obras do escritor publica-
das pela Bertrand desde 2007, altura 
em que Eduardo Boavida iniciou 
funções como responsável edito-
rial. Sendo que, “uma das primeiras 
reuniões que tive foi com Aquilino 
Ribeiro Machado, filho do escritor, 
que teve sempre como presente a 

missão de divulgar a obra de Aqui-
lino Ribeiro”, recordou o diretor da 
Bertrand na apresentação do livro. 

Ao longo dos anos foi assim 
desenvolvido “um projeto ambi-
cioso”, em parceria com a família 
do escritor, onde se contemplaram 
“as mais diversas vertentes do au-
tor”, afirmou Eduardo Boavida. 

“Do nosso trabalho conjunto, 
durante cinco anos, resultaram 21 
livros dos quais dois em formato 
bolso, sublinho que mais de metade 
das obras publicadas não eram nem 

romances nem novelas, sempre foi a 
nossa preocupação apresentarmos 
também aos leitores as facetas mais 
esquecidas de Aquilino, em paralelo, 
entre 2007 e 2011 coordenamos com 
o Círculo de Leitores a publicação de 
11 romances e novelas”, acrescentou. 

“É com regozijo no percurso 
percorrido que aqui estamos para 
apresentar Cinco Reis de Gente”, 
concluiu o diretor da Bertrand. 

Aquilino Machado, neto do es-
critor, também marcou presença na 
apresentação da obra, tendo revela-
do que, “talvez reveja nas palavras de 
meu avô Aquilino a mesma geogra-
fia harmoniosa e familiar que per-
correu a minha infância nas Terras 
do Demo”, afirmou ao recomendar 
a leitura de “Cinco Reis de Gente” 
como forma de recordar a infância. 

Jorge Coelho, empresário e ges-
tor, que fez parte do XIV Governo 
Constitucional ocupando os cargos 
de Ministro do Equipamento Social, 
Ministro da Presidência e Minis-
tro de Estado, escreveu o Prefácio 
da obra de Aquilino Ribeiro, que 
considera “um dos maiores vultos 
da nossa cultura e do que tem de 
melhor a nossa história”, declarou.

“Ao escrever esta introdução 

quero homenagear o Homem e o 
escritor, mas também o Cidadão 
que tudo fez na defesa dos direitos 
do povo, da sua terra e que dedi-
cou a sua vida a lutar pela justiça, 
pela fraternidade e pela liberda-
de”, acrescentou Jorge Coelho. 

Para o antigo Ministro “Cin-
co Reis de Gente é, acima de tudo, 
um livro de pessoas, das suas for-
mas de estar e de pensar, dos seus 
hábitos, das suas vidas e muito em 
particular do próprio Aquilino, das 
suas origens e da sua formação”.

“Ler Cinco Reis de Gente é um 
ato de prazer. Ficamos a conhe-
cer melhor o que foi o verdadei-
ro Portugal e a forma como nele 
se viveu”, concluiu Jorge Coelho. 

Na presença dos três autarcas 
das “Terras do Demo”, José Eduardo 
Ferreira, de Moimenta da Beira, José 
Morgado de Vila Nova de Paiva e 
Carlos Silva, o anfitrião, a cerimónia 
terminou com o descerramento da 
placa comemorativa da efeméride 
que ficou localizada na parede de en-
trada da casa onde nasceu o escritor.

 Com uma tiragem míni-
ma de 1500 exemplares, a obra 
será distribuída a nível nacio-
nal pela Bertrand Editora.■

“Casa cheia” na apresentação da reedição 
de  “Cinco Reis de Gente”, de Aquilino Ribeiro
A obra da “figura mais ilustre” de Sernancelhe foi apresentada no dia 17 de setembro, no Pátio Aquilino Ribeiro, na Freguesia de 
Carregal, no mês em que se assinala o nascimento de Aquilino Ribeiro, que completaria 131 anos. Foram cerca de 400 as pessoas que 
quiseram prestar homenagem ao escritor.  

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Descerramento da placa comemorativa da efeméride na presença dos três autarcas das “Terras do Demo”
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Tendo como objetivos prin-
cipais a divulgação dos produtos 
dos associados e a dinamização da 
própria associação, a II Feira das 
Atividades Económicas teve pre-
sentes 26 empresas em exposição. 

 “A Feira de Atividades Econó-
micas torna-se mais interessante 
para empresas de comércio grosso 
e de serviços não destinados ex-
clusivamente ao consumidor final, 
uma vez que é uma excelente opor-
tunidade de troca de contactos e 

de apresentação de produtos e ser-
viços de uma forma mais eficien-
te”, explicou ao VivaDouro Paulo 
Tolda, diretor da Capital Douro. 

Paulo Tolda revela que a 2.ª 
edição da Feira “decorreu de acor-
do com as expetativas traçadas”, 
afirmou. Sendo que cerca de 2.000 
pessoas visitaram o Salão de Ex-
posições ao longo dos três dias do 
certame, tendo-se no entanto veri-
ficado uma “maior concentração de 
visitantes na Feira de Atividades no 

período noturno, fruto, provavel-
mente, do calor anormal para a épo-
ca”, revelou o diretor da associação. 

De acordo com a organiza-
ção, os agentes económicos que 
participaram na Feira fizeram 
um balanço positivo da sua par-
ticipação, “indicaram-nos que a 
Feira tinha corrido dentro das 
expetativas, tendo feito algumas 
sugestões em termos de data e de 
localização”, referiu Paulo Tolda.

Amélia Ladeiras participou 

pela primeira vez na Feira, com 
o principal objetivo de “dar a co-
nhecer aos vários operadores eco-
nómicos da região, que têm um 
parceiro no Peso da Régua e outro 
no Porto que os pode apoiar em 
tudo o que necessitem com vis-
ta à importação, à exportação, ao 
transporte e todo um conjunto 
de atividades associadas às suas 
empresas”, referiu a empresária. 

Na opinião de Amélia La-
deiras “é sempre positivo, e uma 

mais-valia” participar neste tipo 
de atividades, sendo que tem a in-
tenção de voltar no próximo ano. 

José Manuel Natário, também 
considerou positiva a participa-
ção, no entanto considera que a 
sua empresa se encontrava “um 
pouco descontextualizada” das 
restantes, uma vez que o “cliente 
principal são os produtores de vi-
nho, logo fazia mais sentido estar-
mos no Museu do Vinho”, afirmou.

Paulo Tolda explica que “será di-
fícil esta Feira se realizar no Museu 
do Vinho, até pelo tipo de empresas 
que estão em exposição. Uma das 
hipóteses poderá passar por, caso 
se verifique uma alteração de datas, 
se realizar uma Feira de Atividades 
Económicas num local que possa 
agregar todos os setores, como é 
usual noutros municípios”, explicou. 

Para o futuro da associação, a di-
reção pretende “consolidar as várias 
atividades” que têm vindo a desen-
volver. “Operacionalizar a candi-
datura ao Portugal 2020 que temos 
aprovada, submeter outras candi-
daturas de interesse e lançar uma 
incubadora de empresas em São 
João da Pesqueira adaptada à nossa 
escala e realidade, a Douro Start-Up 
– Incubadora de Empresas da Ca-
pital Douro”, concluiu Paulo Tolda.■

II Feira das Atividades Económicas superou 
as expetativas da organização
A Capital Douro – Associação Industrial, Comercial e de Serviços de São João da Pesqueira realizou a 2.ª edição da Feira de Atividades 
Económicas, integrada na Vindouro – Festa Pombalina, durante os dias 2, 3 e 4 de setembro. 

> A ll Feira de Atividades Económicas contou com diversos momentos de animação.

> Pedro e Amélia Ladeiras, empresários. > José Manuel Natário e a sua esposa, empresários. > O jornal VivaDouro tambem marcou presença na exposição

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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S. João da Pesqueira

“Hoje depois de realizadas 14 
edições pode-se afirmar que para a 
identidade de São João da Pesqueira o 
primeiro fim-de-semana de setembro 
não era o mesmo sem a realização da 
Vindouro – Festa Pombalina”, afirmou 
ao VivaDouro José Fontão Tulha, pre-
sidente da autarquia, ao falar da im-
portância do certame para o concelho. 

O Museu do Vinho de São João 
da Pesqueira foi um dos pontos obri-
gatórios de passagem para quem 
visitou o evento, com mais de duas 
dezenas de produtores de vinhos 
DOC Douro e Porto a apresentar as 
novidades e os rótulos de referência. 

“A parte profissional da Vin-
douro com as provas de vinho é um 
dos pontos altos pois permite dar a 
conhecer o que de melhor produzi-
mos e pelo qual somos conhecidos 
internacionalmente”, referiu o autarca.

Para relembrar a tradição da 
região foram realizadas, à seme-
lhança do ano anterior, lagaradas 

tradicionais, com a participação 
especial dos produtores presentes. 

O programa contemplou ainda 
a realização de conversas sobre vi-
nhos, conduzidas por especialistas 
e críticos de vinhos. Destaque ainda 
para a grande novidade deste ano, o 
show cooking protagonizado pelo 
chefe Joel Paiva, restaurante DOC. 

De acordo com José Fontão Tulha, 
“foi uma atividade com grande adesão 
por parte dos visitantes, tendo assim 
grande probabilidade de no próximo 
ano se repetir”, afirmou ao VivaDouro. 

O mercado pombalino, com vá-
rios artesãos a exporem os seus pro-
dutos, desde a Rua da Figueira e Rua 
Direita até à Praça do Comércio, foi 
outro dos ambientes que transportou 
os visitantes para a época pombalina. 

Catarina Alves, habitante da 
Pereiros, São João da Pesqueira, 
participou no mercado pombali-
no enquanto artesã e acredita que 
a Vindouro “alegra a terra”. Para a 

comerciante este tipo de eventos 
são “bons porque trazem muitas 
pessoas de São João da Pesqueira e 
arredores”, afirmou ao Vivadouro. 

Também Sara Ferrujão, pro-
prietária de um estabelecimento 
comercial na vila, acredita que esta 
iniciativa “ajuda a divulgar os nos-
sos produtos e traz pessoas novas ao 
concelho”, revelou. “As pessoas come-
çam a conhecer e vêm sempre, tenho 
pessoas que vêm todos os anos ter 
comigo, consigo angariar clientes que 
dão para todo o ano”, acrescentou. 

Cátia Amaro, veio de Leiria 
para participar pela primeira vez 
na Vindouro em parceria com uma 
amiga e destaca pela positiva a ani-
mação do evento e a organização, 
“o facto de a organização oferecer 
os fatos aos artesãos de acordo com 
a época que estamos a represen-
tar é muito bom. É uma boa ini-
ciativa”, declarou ao VivaDouro. 

Tendo em conta a “grande acei-

tação” da “maior parte das ativida-
des realizadas” a autarquia faz um 
“balanço positivo” da 14.ª edição 
da Vindouro – Festa Pombalina. 

 “Claro que nada é perfeito e 
existem sempre aspetos a melho-
rar, o que nos leva a trabalhar para 
que no próximo ano se possa rea-
lizar um evento superior ao deste 
ano, no entanto podemos afirmar 
convictamente que as expetativas 
previstas este ano foram claramen-
te atingidas”, concluiu o presidente. 

Vindouro recebeu a visita de 
350 jornalistas nacionais e es-
trangeiros

A 14.ª edição da Vindouro-Festa 
Pombalina ficou marcada pela pre-
sença do “maior número de sempre 
de imprensa tanto nacional como 
internacional”, realçou José Fon-
tão Tulha. Estiveram presentes 350 
profissionais da Eurovisão (EBU), 
televisões e rádios públicas da Eu-
ropa, da Agência de Notícias estatal 
da China e da Televisão de Angola.

Durante a visita à Vindouro-Festa 
Pombalina, no dia 4 de Setembro, foi 
possível aos participantes das diver-
sas delegações, realizarem provas de 
vinho com os produtores no Museu 
do Vinho de S. João da Pesqueira e 
visitarem a zona histórica da vila onde 
puderam também visitar o mercado 
pombalino e assistir à animação que os 
levou à época do Marques de Pombal.

A presença destas centenas de 
profissionais foi promovida pela 
RTP/Casa do Pessoal que este 
ano trouxe a Portugal a edição do 

Eurovisionsports (Jogos anuais 
da Eurovisão) que decorreu no 
Douro entre 3 e 10 de setembro.■

Festa Pombalina levou 20 mil pessoas a S. João da Pesqueira 
O primeiro fim-de-semana de setembro ficou mais uma vez marcado pela realização da Vindouro – Festa Pombalina em São João da 
Pesqueira. A 14.ª edição do certame levou ao coração do Douro Vinhateiro cerca de 20 mil pessoas. 

“Gosto muito da região, 
as lagaradas também 
são muito bonitas,
mostra o antigamente”.

Jaques Brevant, visitante
França

“É uma feira que mostra 
as nossas tradições e a 
vertente pombalina”.

Celina Costa, visitante
S. João da Pesqueira

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

FOTO: DR

> O presidente do município à conversa com os produtores de vinho
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Moimenta da Beira

O relógio marcava as 18 ho-
ras quando se iniciou a cerimónia 
de inauguração da Expodemo, o 
certame que leva anualmente cer-
ca de 30 mil pessoas a Moimenta 
da Beira. A praça em frente aos 
Paços do Concelho estava repleta 
com as diversas entidades da re-
gião, mas também com a popula-
ção que saiu à rua para assistir à 
abertura da Mostra de Produtos, 
Atividades e Serviços da Região. 

Eduardo Ferreira, presidente 
da autarquia, aproveitou a ocasião 
para alertar o governo central das 
necessidades vividas pelos muni-
cípios do interior, falando parti-
cularmente das dificuldades sen-
tidas pelos produtores de leite no 
concelho de Moimenta da Beira. 

Depois de garantir que o Go-
verno está a analisar os problemas 
apresentados pelo autarca, Nuno 

Vieira e Brito elogiou o certame, 
afirmando que são “iniciativas 
como esta que contribuem para 
o desenvolvimento da região”.

“A arte, a cultura e o engenho 
de saber fazer são os elos mais im-
portantes do ADN desta região 
que tem como pano de fundo o 
abraço envolvente do vale do Dou-
ro e as terras altas da beira alta”, 
acrescentou o Secretário de Estado. 

Depois da cerimónia de inau-
guração seguiu-se uma visita à 
exposição de pintura de Arnaldo 
Macedo, o primeiro ato de cul-
tura da Expodemo – Mostra de 
Produtos, Atividades e Serviços 
da Região. Tendo terminado com 
uma visita à feira e aos cerca de 140 
expositores presentes no evento.

Tendo a maçã como rainha 
do evento, foram vários os ex-
positores que estiveram na 5.ª 

edição do certame dedicados a 
outros produtos, desde o artesa-
nato, a gastronomia, bem como 
os vinhos e os espumantes que 

são outro dos ex-líbris da região. 
Ricardo Tojal participou pela 

primeira vez na feira com um 
conceito diferente, a maçã desi-
dratada, “a maçã é a fruta da cri-
se, está seca porque não veio o 
regadio, faltou água e a maçã se-
cou completamente”, explicou ao 
VivaDouro o jovem empresário.

Com esta nova forma de co-
mercializar o produto que mais 
se produz no concelho, Ricardo 
Tojal pretende “acrescentar va-
lor ao produto da maçã” e aler-
tar para os problemas vividos no 
setor, nomeadamente a falta de 
água, fator necessário para que 
a maçã “tenha mais qualidade e 
possamos entrar em força no mer-
cado internacional”, acrescentou.  

Na opinião do produtor de 
maçã esta feira “traz uma dinâ-

mica interessante”, e “começa a 
ser uma feira com algum peso 
no mercado nacional, aconte-
cem muitos negócios no âmbi-
to da maçã nesta feira”, afirmou. 

A cultura e a arte também tive-
ram uma forte presença na Expo-
demo deste ano, com diversas atua-
ções musicais de onde se destacam 
o concerto de Vitorino de Almeida, 
a atuação de um grupo de dança 
Flamenca, entre outros momentos. 

Os “Spirits”, uma companhia 
de teatro de rua também animou 
as ruas da Expodemo, com o es-
petáculo “Apoteose”. Estiveram 
ainda presentes estátuas-vivas, 
graffiters a trabalhar ao vivo, três 
‘chefs’ no espaço da gastronomia, 
provas de maçã e de vinho, as “Ma-
rias Malucas”, as jornadas Agro-
-Frutícolas, entre outras coisas.■

Moimenta da Beira realizou a 5.ª edição da Expodemo
O município de Moimenta da Beira realizou a 5.ª edição da Expodemo-Mostra de Produtos, Atividades e Serviços da Região, entre os 
dias 16 e 18 de setembro. O secretário de estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Nuno Vieira e Brito, presidiu à cerimónia de 
inauguração do certame. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Nuno Vieira e Brito e José Eduardo Ferreira em visita à Feira
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Portugal é um “país absoluta-
mente assimétrico”. Quem o 
diz é Helena Freitas, coorde-
nadora da Unidade de Missão 
para a Valorização do Inte-
rior, um dos projetos bandeira 
do atual governo, que concluiu 
recentemente a primeira fase, 
a criação de um plano de coe-
são territorial. Na opinião da 
coordenadora, uma das solu-
ções para fazer do Douro um 
território competitivo passa 
pela cooperação transfrontei-
riça. Leia a entrevista e fique 
a saber mais acerca deste pro-
grama. 

fazer apostas sérias e estruturantes. Estamos 
aqui na UTAD, é um centro de conhecimento 
que pode também ajudar a fazer a diferença. 
Hoje o conhecimento é vital e portanto eu 
acredito muito nas instituições universitárias 
e politécnicas. No Douro as escolas associadas 
ao Turismo estão também a fazer um 
caminho notável na valorização do produto 
turístico. Não há duvida que o Douro é uma 
marca fortíssima, eu própria no quadro do 
plano nacional também quero identificar de 
forma muito clara a valorização dos recursos 
associados ao Douro porque é uma mais-valia 
inequívoca.

O Governo não tem previsto um 
grupo de ação específico para a região do 
Douro, ainda assim, qual é a estratégia 
que entende que deva ser adotada para o 
desenvolvimento da região?

A cooperação transfronteiriça é uma 
área em que o Douro tem de trabalhar muito 
mais ativamente. O Douro é um grande 
ecossistema com pessoas que têm tanta coisa 
em comum. É preciso encontrar dinâmicas 
convergentes que valorizem globalmente a 
região e aí a cooperação transfronteiriça, que 
é um eixo estratégico da Unidade de Missão, 
pode também ajudar a fazer a diferença. Por 

outro lado o Douro também ganha se fizer 
pontes e ligações com os territórios vizinhos. 
Por exemplo, certamente que a valorização 
do Museu do Côa valoriza toda a atividade 
museológica. 

A adesão dos municípios tem sido 
aquela que estava à espera? É mais fácil lidar 
com municípios mais pequenos?

Todos os municípios têm o seu papel, 
cada um tem uma necessidade diferente. Eu 
diria que chegamos a um ponto em que todos 
percebemos que a valorização do interior é 
um desígnio nacional. Independentemente 
da cor e da dimensão dos municípios. É claro 
que depois cada um tem a sua estratégia de 
competitividade. Mas todos percebemos que 
o equilíbrio do país é um desígnio nacional. 
As associações de desenvolvimento local 
também têm feito um trabalho fantástico 
nesse sentido e nós temos que saber valorizar 
o papel que desempenham a esse nível. Elas 
também têm dinâmicas de rede que temos 
que aprender a construir. Não vamos mudar o 
estado das coisas no quadro de uma legislatura, 
eu acho que isto é um desígnio nacional, terá 
que decorrer seguramente ao longo de uma 
geração. 

Acha o papel das Comunidades 

Intermunicipais importante para o 
desenvolvimento desta região?

Sim, porventura na sua génese e até na sua 
organização inicial não tiveram logo a mesma 
igual disponibilidade, não perceberam qual era 
o papel de cada um, podem até haver CIM que 
funcionaram melhor e outras pior, mas a verdade 
é que foi uma oportunidade para pensarem 
em conjunto a estratégia dos seus territórios. 
Pode não ter sido um exercício perfeito mas é 
um caminho e não há duvida que no interior 
precisamos de mais densidade e a possibilidade 
de refletir sobre o território em conjunto só pode 

Helena Freitas: “A cooperação transfronteiriça é uma área em que o Douro tem 
de trabalhar muito mais ativamente”

Depois de cinco meses a percorrer o 
país, qual é o retrato que faz de Portugal 
neste momento?

De     facto  é um país brutalmente assimétrico. 
Particularmente nas últimas décadas os 
investimentos foram esmagadoramente feitos 
no litoral, isso significa que de facto o interior 
do país foi perdendo. Estamos a falar de 2/3 
do território que perdeu ativamente recursos, 
pessoas, capacidade de realizar e isso é muito 
complexo. É um país muito assimétrico e 
insustentável. Neste momento entendo que 
não é possível continuarmos assim. Ainda 
assim fizemos coisas que foram positivas, 
construímos infraestruturas rodoviárias que 
criam rede e permitem interação para que as 
pessoas facilmente se desloquem, mas faltou 
depois uma segunda dimensão de políticas 
públicas que no fundo consubstanciasse esta 
rede física numa rede funcional que gerasse o 
tal valor, a tal riqueza e o equilíbrio que o país 
precisa. 

A grave assimetria do país é portanto 
uma das principais conclusões que retira 
desta primeira fase do projeto?

Por um lado a assimetria sim, é um dado 
adquirido e nem é sequer novidade, todos 
temos noção disso. Neste momento aquilo 
que eu sinto é que apesar desta situação de 
fragilidade, de assimetria, há coisas que estão 
a acontecer, apesar de tudo os municípios 
estão-se a organizar, estão a tentar fazer planos 
estratégicos conjuntos, há jovens que estão a 

Texto e fotos: Salomé Ferreira
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trazer um progresso. Nós precisamos dessa 
capacidade de fazer e pensar o território com 
maior densidade e a CIM é o instrumento 
administrativo que nós temos, portanto eu 
valorizo muito o papel delas. 

Para além do Turismo, que já falou 
anteriormente, um maior investimento na 
agricultura é também uma oportunidade 
para o Douro?

Imprescindível, aliás há aqui inúmeros 
exemplos. O Douro é agricultura. A 
industrialização da agricultura ficou por 

fazer, trazer conhecimento, trazer indústria 
é fundamental. O setor agroalimentar é 
importante em todo o país mas este território 
é de excelência. O objetivo é colocar essas 
áreas na agenda de forma transversal. 

Pode adiantar se irão haver algumas 
ajudas em termos de políticas fiscais que 
vão beneficiar esta região?

Os incentivos que estamos a fazer são 
incentivos que ao nível do fundo estrutural 
podem descriminar positivamente os 
territórios do interior. Relativamente à 
política fiscal é preciso ver que há cinco anos 
abdicamos de alguns benefícios fiscais que 
existiam para os territórios do interior por 
imposição direta da União Europeia. Portanto 
há medidas que não são possíveis. 

Mas neste momento irá haver algumas 
mudanças ou reversões?

Algumas reversões existirão, ao nível 
da política fiscal será feito aquilo que for 
possível, o que o país tiver condições para 
fazer no momento. Mas o que eu gostava de 
sublinhar é que um programa destes não é 
um programa fechado. Eu não sou eleita, não 
passo por nenhum processo eleitoral, aquilo 
que eu fizer é o que é possível fazer. Tentarei ir 
o mais longe possível mas dentro daquilo que 
o país permitir fazer neste momento.

Considera a descentralização de serviços 
como uma das soluções para fixar mais 
pessoas e criar mais emprego no interior?

Absolutamente. Uma das questões que 
para mim é fundamental é que comecemos 
a pensar noutros territórios para trazer novas 
empresas, novos serviços, as competências 
que seja possível descentralizar devem ser 
descentralizadas, há serviços que não fazem 
sentido estar em Lisboa, portanto eu sou 
claramente a favor da descentralização de 
serviços e a descentralizar deve ser para o 
interior do país. Passamos a vida a queixar-
nos que temos um país pequeno mas ainda o 
fazemos mais pequeno. É um absurdo. Outra 

coisa que temos que fazer é desconstruir o 
estigma que se criou em relação ao interior do 
país. 

Mas não nota que esse estigma já está 
um pouco a ser ultrapassado?

Está a ser ultrapassado mas é preciso fazer 
mais. É preciso incentivar, criar empregos, 
trazer projetos de qualidade. 

Este projeto da Unidade de Missão 
passa também por sensibilizar os vários 
ministérios para as carências que possam 
existir?

Sensibilizar não, obrigá-los a fazer um 
conjunto de medidas, dentro do possível, do 
quadro da intervenção que eles têm, procurar 
de facto que se comprometam com medidas 
que podem fazer a diferença. Estamos a 
tentar vincular cada setor a iniciativas que vão 
discriminar positivamente o interior.

Ao longo destes cinco meses houve algo 
que a tivesse chocado?

A centralização do Estado. O que mais me 
chocou não é o que eu vejo no interior mas 
sim o que não vejo, por via da incapacidade 
de descentralizar. É um dos grandes entraves 
ao desenvolvimento do país. É absolutamente 
vital conseguir romper esta muralha. Ainda 
há um grande caminho a fazer e eu penso que 
trazer competências para as regiões vai ajudar 
também a aproximar o poder do cidadão, do 
desenvolvimento das regiões e isso é muito 
importante. 

Quem não sai do gabinete e não percorre 
o país não tem noção disto?

Não tem mesmo, e hoje isso é o que mais 
me desgosta e por outro lado aquilo que 
mais me fascina é perceber a resiliência dos 
territórios apesar desta situação. Eu hoje sou 
otimista por essa resiliência. Com as condições 
que temos hoje em dia, o território do interior 
tem tudo para começar a fazer um caminho 
alternativo que vai vingar seguramente.■

Helena Freitas: “A cooperação transfronteiriça é uma área em que o Douro tem 
de trabalhar muito mais ativamente”

Destaque VivaDouro

A emoção com que fala do traba-
lho que tem feito é a força que a 
faz levantar todos os dias?
Sim, e não só. 
Eu gosto muito do meu país e hoje 
ainda mais. 
Eu dedico-me sempre às coisas 
inteiramente, agora estou aqui, 
mas não escondo que o meu 
grande desejo é ser professora, 
fazer os meus projetos. 
A ecologia é de facto a área de 
saber que me fascina mais.

É isso que a motiva?
É o que me entusiasma mais. Ter 
os meus alunos, os meus projetos. 
Mas agora senti a obrigação de 
construir este projeto para o meu 
país, nunca deixei a formação 
cívica e esta é uma fase da minha 
vida.

Diferente mas não menos 
motivante, certo?
Sim. Também é muito motivante, 
até porque é interessante perceber 
o que é que se passa nos territórios 
e aquilo que eu posso fazer 
também para motivar e fazer 
crescer. É muito motivante, até 
porque isto envolve diretamente 
as pessoas, é preciso percebê-las, 
olhar para elas e isso diz-me 
sempre muito. Esse neste 
momento é o meu projeto chave.
 
Qual é a palavra que escolheria 
para definir a experiência que 
teve nos últimos meses?
Eu tive o ano mais duro da minha 
vida por várias razões mas eu não 
rejeito essa experiência de vida que 
foi fortíssima e que certamente vou 
crescer com ela. 
O que mais desejo é que o 
programa que eu estou a ajudar a 
desenvolver, juntamente com uma 
equipa, seja útil ao país e que possa 
ajudar a fazer este novo caminho 
que acredito que já estamos a 
fazer mas que o Estado também 
tem de despertar para ele e ajudar 
mais ainda a construir. 

“Eu gosto muito do meu 
país e hoje ainda mais”
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Tabuaço
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“Tábuas com História” é ins-
pirado em factos reais e retrata 
a história do Teatraço, o grupo 
de teatro de Tabuaço que inspi-
rou o ator Beto Coville para a 
sua tese de mestrado, de onde 
surgiu a ideia de fazer o filme.

Produzida e financiada 
pela Câmara Municipal de Ta-
buaço, a obra que começou 
por ser um documentário, 
acabou por ser transformada 
numa longa-metragem de fic-
ção, pelo olhar do seu realiza-
dor, Marcantonio del Carlo. 

O filme narra a luta do grupo 
de teatro de Tabuaço, formado 
em 20017, orientado pelo Dr. 
Matias, um ator/dentista bra-
sileiro, contra um político que 
quer derrubar o antigo teatro 
da vila. Com a chegada da fo-
rasteira Maria Duarte, o grupo 
ganha um novo fôlego para, com 
o apoio da população, tentar 
travar a destruição do edifício. 

A longa-metragem de rea-
lização de Marcantonio Del 
Carlo partiu agora para com-
petir no Los Angeles Brazilian 
Film Festival (LABRFF), na 
categoria “International Featu-

re Films – Competition” com 
Maverick: Manjunt Brazil de 
Emiliano Ruschell e Verses at 
Work de Lucas Mendes. Tendo 
sido o primeiro filme nacional 

a marcar presença no Festival. 
“Uma distinção importante 

para um filme independente que 
ousou conjugar atores profissio-
nais e amadores, numa produ-

ção que pretende levar Tabuaço 
ao mundo”, tal como revelou 
a produtora em comunicado. 

Na opinião de Carlos Car-
valho, presidente da autarquia, 

esta nomeação tem uma “im-
portância enorme”, pelo facto de 
“ser a primeira vez que um filme 
português é nomeado neste fes-
tival”, mas também pelo “gran-
de potencial a nível de turismo” 
que pode criar. Uma vez que a 
maior parte do filme foi grava-
do em Tabuaço, o edil entende 
que “um dia mais tarde pode 
criar no imaginário das pessoas 
a vontade de visitar e conhecer o 
Douro e mais concretamente Ta-
buaço”, afirmou ao VivaDouro.

O Los Angeles Brazilian Film 
Festival (LABRFF) é uma orga-
nização, criada em 2007, que se 
dedica à promoção da arte e ta-
lentos dos realizadores Brasilei-
ros no mais consagrado mercado 
da indústria cinematográfica: 
Hollywood. O Festival tem gan-
ho cada vez mais reconhecimen-
to da crítica, notoriedade e dis-
tribuição comercial, contando 
já com mais de 420 filmes exi-
bidos e 92 prémios atribuídos.■

“Tábuas com História” competiu em festival de cinema de Los Angeles
Realizado no ano passado com o apoio e financiamento da Câmara Municipal de Tabuaço, o filme “Tábuas com História” voou até 
Los Angeles para competir na categoria “International Feature Films” do Los Angeles Brazilian Film Festival, que decorreu de 16 a 20 
de setembro. 

FOTO: DR

FOTO: DR

> Uma das cenas do filme gravado no concelho de Tabuaço
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Murça

“Foi uma prova que me correu 
sem grandes problemas, nunca pre-
cisei de forçar muito o andamento 
para cumprir os objetivos que tí-
nhamos para esta prova. Não foi 
fácil manter a concentração, mas 
tudo correu bem. Tinha de ven-
cer para chegar à última prova em 
condições de discutir o título, o que 

consegui. Estou agora à frente do 
campeonato e espero em Boticas 
dar o máximo para vencer. Saio de 
Murça com o sentimento do dever 
cumprido e naturalmente muito 
satisfeito”, revelou Rui Ramalho.

Nuno Guimarães em BRC 
CM02 terminou a prova na se-
gunda posição, conseguindo um 

tempo final de 4:34s784, suficien-
te para bater Paulo Ramalho, que 
ficou parado na última subida de 
prova com problemas no seu Juno 
CN09, conseguindo ainda assim 
completar o pódio da Categoria 
1. Joaquim Rino em BRC CM05 
Evo foi o quarto classificado, ele 
que se viu impedido de alinhar 

no Sábado devido a problemas 
no pequeno protótipo espanhol.

O piloto local Joaquim Teixeira 
conseguiu em Murça a sua primeira 
vitória do ano, levando o magnífi-
co Renault Megane Trophy V6 ao 
lugar mais alto do pódio, com uma 
marca final de 4:37s467. Imprimin-
do um andamento impressionante, 
Teixeira conseguiu ainda a quar-
ta posição absoluta, batendo Luis 
Nunes em SEAT Leon Cup Racer.

“Consegui finalmente vencer 
este ano, com uma vitória que julgo 
ser merecida e que foi conquistada 
em condições difíceis, já que o meu 
carro nunca esteve a cem por cen-
to em termos de manuseamento 
da caixa de velocidades. Fico muito 
feliz com esta vitória conquistada 
na minha terra e que quero dedi-
car à minha mãe, falecida há pou-
co tempo”, disse Joaquim Teixeira.

Na Taça Nacional de Clássi-
cos Montanha, não houve sur-
presas com a vitória de Cândido 
Monteiro em Datsun 1200, que 
fez 5:45s138 no cômputo das 
duas melhores subidas de prova. 
Domingos Fernandes foi segun-

do com um Autobianchi A112.
“Foi muito bom vencer em 

Murça, uma prova difícil e muito 
dura para os carros menos poten-
tes. Pena não ter mais adversários, 
daria um brilho diferente a esta vi-
tória”, lamenta Cândido Monteiro.

Na Taça Nacional de Montanha, 
foi Leonel Brás quem levou a me-
lhor face à forte oposição de Rober-
to Meira em Fiat Punto. Ao volante 
do seu Citroen AX Sport, Brás con-
seguiu o tempo final de 5:36s999.

“Vencer é sempre bom, mas 
vencer em casa é sempre muito 
melhor. Tive alguns problemas me-
cânicos esta manhã, mas foi possí-
vel resolver e por isso pude festejar 
este triunfo”, referiu Leonel Brás.■

Rui Ramalho vence a Rampa Porca de Murça 2016
O piloto Rui Ramalho, ao volante do Osella PA21S dominou a Rampa Porca de Murça 2016, em termos absolutos e categoria 1, que 
completou com o tempo total de 4:18s187. O Campeonato Nacional de Montanha em Murça contou com a organização do CAMI Mo-
torsport, apoiada pela Câmara Municipal de Murça. 

“Esta Rampa é bonita, 
é muito técnica. Gosto 
muito desta Rampa”

Paulo Silva, 
Piloto

“É uma Rampa mui-
to engraçada, muito 
encadeada. É bastante 
técnica também”. 

Daniela Marques, 
Piloto

Fotos: Salomé Ferreira
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O “Concerto para Soprano 
e Órgão” decorreu no início do 
mês e marcou a inauguração do 
novo órgão que a partir de ago-
ra fará partedas celebrações que 
vão decorrer na Igreja do Con-
vento das Chagas. Centenas de 
pessoas aceitaram o convite da 
Misericórdia de Lamego assisti-

ram ao momento simbólico, en-
tre as quais D. António Couto, 
Bispo da Diocese de Lamego. A 
elevada adesão obrigou algumas 
pessoas a permanecer no exterior.

Num recital protagoniza-
do por dois intérpretes de vulto, 
Fabiana Magalhães - soprano e 
Rui Soares - organista, foi inter-

pretado um vasto reportório de 
composições de autores inter-
nacionais como Dubois, Vival-
di, Lemmens, Mozart, R. Hahn, 
Saint-Saens e Widor. Um concer-
to de “excelência que enriqueceu 
a programação deste ano das Fes-
tas em Honra de Nossa Senhora 
dos Remédios”,afirmou António 

Marques Luís, Provedor da Mise-
ricórdia de Lamego, salientando 
ainda a convicção que, no futu-
ro, o contributo desta instituição 
para o engrandecimento da vida 
cultural da cidade irá aumentar. 
Em breve, o novo órgão, de uma 
marca de referência mundial 
(Ahlborn), também começará a 
animar as eucaristias dominicais.

Recorde-se que recentemente, 
a Igreja do Convento das Cha-
gas sofreu importantes trabalhos 
de restauro que visaram a sua 
requalificação, nomeadamen-
te da estrutura de madeira e de 
todo o recheio artístico interior, 
incluindo a talha dourada, as 
esculturas dos santos e o mobi-
liário eclesiástico, entre outros.■

Recital de inauguração do novo órgão da Igreja das Chagas
Realizou-se no dia 2 de setembro, na Igreja do Convento das Chagas, em Lamego, o recital que marcou a inauguração do novo órgão 
fará parte das futuras celebrações da igreja.

No âmbito do programa 
Sénior ConVida, que promo-
ve actividades entre os senio-

res lamecenses pelo nono ano 
consecutivo, irão ser realiza-
das aulas de ginástica, hidro-

ginástica, boccia adaptado, 
caminhadas, para além de propor-
cionar momentos de dança, con-

vívio e muitas outras iniciativas.
De acordo com a autarquia, 

oprograma oferece“um leque 
alargado de atividades, às mu-
lheres e homens com mais de 
60 anos do concelho de Lame-
go, com o objetivo de ocuparem 
os tempos livres de uma forma 
saudável e elevarem os seus ní-
veis de autoestima”, afirmou. 

A integração plena dos parti-
cipantes tem também o objectivo 
de “aliviar a solidão a que muitos 
são votados ao fim de uma lon-
ga vida de trabalho e colmatar 
a deficiência nas respostas so-
ciais específicas para esta cama-
da da população”, acrescentou 
a instituição em comunicado.

SéniorConvida é uma ini-
ciativa organizada pela Câmara 

Municipal de Lamego, em arti-
culação estreita com as juntas de 
freguesia e as instituições parti-
culares de solidariedade social.

Consultas de nutrição, 
workshops e ações de formação 
com diversas instituições locais 
são também algumas das activida-
des realizadas, indo “ao encontro 
das necessidades mais prementes 
de um cada vez maior número 
de idosos“, declarou a autarquia.

O Sénior ConVida é diri-
gido a lamecenses com idade 
inferior a 60 anos, desde que 
estejam em situação de refor-
ma, valorizando a enorme ex-
periência de vida acumulada.

Para mais informações, 
deve contactar a Câma-
ra Municipal de Lamego.■

Sénior ConVidapretende “aliviar solidão” no concelho
Sénior ConVida é o projecto da cidade lamecense que visa “oferecer um leque de actividades às mulheres e homens com mais de 60 anos 
de idade”. Até junho de 2017 a iniciativa pretende bater o record de participantes. A autarquia é a principal organizadora do evento, 
juntamente com as juntas de freguesia e instituições locais.

FOTO: DR
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O Complexo Municipal de Piscinas Co-
bertas de Lamego já reabriu ao público com 
a vertente de natação livre. Os novos utentes 
também vão poder escolher um vasto leque 
de modalidades aquáticas que esta infraes-
trutura vai oferecer durante os próximos 
meses: pré-parto e preparação pós-parto, 
natação para bebés e para maiores de 4 anos, 
sessões de relaxamento e anti-stress e hi-

droterapia. Mas há mais! Este equipamento 
desportivo disponibilizará ainda aulas de 
hidroginástica, hidrobike, deepwater e com-
petição. 

As aulas de grupo e as modalidades re-
tomam o funcionamento normal a partir do 
próximo sábado, 17 de setembro. A escolha 
dos respetivos horários pode ser feita sendo 
dada prioridade aos atuais utentes.■

Piscinas Cobertas de Lamego reabrem 
com vasto leque de modalidades
As piscinas cobertas de Lamego reabriam ao público e, desde 12 
de setembro, os novos utentes vão poder escolher um vasto leque 
de modalidades que vão estar presentes no complexo desportivo.

Com o objetivo de angariar donativos a 
favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 
Superando a adesão registada no ano anterior, 
a 7ª Marcha e Corrida da Mulher Duriense 
voltou a ser “um grande êxito desportivo e 
organizativo, servindo também para festejar 
a mulher duriense como elemento-chave da 

beleza natural do Douro”, revelou a autarquia.
As entidades organizadoras - Câmara 

Municipal de Lamego e GlobalSport, preten-
dem ainda com a realização desta iniciava 
“incentivar as mulheres e os homens, de to-
das as idades, para a prática de exercício físico 
e, desta forma, combaterem o sedentarismo”. 

A rede de parceiros para a realização deste 
evento foi ainda constituída pelas seguintes ins-
tituições: Associação Portuguesa de Municípios 
com Centro Histórico, Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão de Lamego, Vitalis, Maçã Bem 
Boa, Porto Reccua, Agua Hotels Douro Scala, 
Lamego Bike, Operscut, Associação de Esco-
teiros de Portugal - Grupo 49, Associação de 
Empresários de Hotelaria e Turismo do Dou-
ro, Centro Empresarial da Região do Douro, 
Associação Portas P’ra Vida,  Houseof Fitness, 
Ginásio de Armamar e Health Club Lamego.■

Caminhada pela Liga Portuguesa 
Contra o Cancro
Realizou-se recentemente a 7.ª Marcha e Corrida da Mulher du-
riense na cidade de Lamego, que juntou centenas de lamecenses, 
sobretudo mulheres, que andaram cinco quilómetros pelas princi-
pais ruas da cidade da cidade.

O Torneio decorreu nos courts do Com-
plexo Desportivo de Lamego e da Junta de 
Freguesia de Vila Nova de Souto D’el Rei. 

Nesta prova, foram cabeças de série +35 
anos, André Pereira (GC Vilacondense), nº5 
do Ranking Nacional; Luís Pinho (C.T. Aze-
méis), nº46; Rodrigo Barbosa (CSN’Alvares), 
nº66 e Mário Daniel (Duluténis), nº96.

Mário Daniel foi o primeiro cabeça de 
série a ser eliminado ao defrontar Henrique 
Vaz (AAUTAD), nº187 do ranking. Após 
eliminar outro cabeça de série, Henrique 
Vaz apurou-se para a final que teve viria a 
discutir com Rodrigo Barbosa.

Por sua vez, Rodrigo Barbosa chegou à 
final após disputar a meia-final, no domingo 
de manhã, com o cabeça de série nº1, An-
dré Pereira. Foi um jogo de quase três horas, 
com longas trocas de bola e na expectativa 
para se conhecer o vencedor do torneio in-
serido na programação das festas da cidade.

A final foi realizada no domingo de tar-
de, com Henrique Vaz a vencer por 6/3; 6/3, 
levando o troféu do Torneio para Vila Real.■

XXVI Torneio de Veteranos de Ténis
O Ténis Clube de Lamego realizou, nos dias 3 e 4 de setembro, o “ 
XXVI Torneio de veteranos – Festas de Nª. Sª. Dos Remédios” em 
singulares e pares masculinos, nível B, nos escalões de +35, +45 e 
+50 anos, prova inscrita no Calendário Oficial da Federação Por-
tuguesa de Ténis.

“Para onde vamos?” foi o tema que ser-
viu de mote à sua intervenção. Licenciado 
pela Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto, Luís Ferreira fez especialização em 
Psiquiatria em Inglaterra. Combinou sempre 
a atividade profissional liberal com diversas 
ligações institucionais. Exerceu a sua ativi-
dade profissional como médico nos Hospi-
tais Civis de Lisboa, em hospitais psiquiá-
tricos em Inglaterra, no Centro de Estudos 
da Droga (Porto), no Hospital de Magalhães 
Lemos, onde foi Diretor Clínico, no Centro 
de Alcoologia (Porto) e na Casa de Saúde de 
S. João de Deus (Barcelos). Professor no Ins-
tituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
de psicofarmacologia clínica durante ante 10 
anos. Fez inúmeras palestras em congressos 
e é autor de várias publicações cientificas. 
Participou ainda em projetos de Investiga-
ção, sobretudo na área de ensaios clínicos.

Interessou-se ainda pelas áreas da psi-
quiatria biológica, da organização de serviços 
de assistência psiquiátrica e da formação pós 
graduada. Atualmente exerce clínica privada.

No âmbito das “II Conferências Murga-
nheira” está neste momento patente ao públi-
co, no Salão Nobre do Teatro Ribeiro Concei-
ção, a exposição de fotografia “São Árvores”.■.

Psiquiatra Luís Ferreira foi orador 
das “Conferências Murganheira”
O psiquiatra português Luís Ferreira, de 71 anos, foi mais um ora-
dor convidado da edição das “Conferências Murganheira” que de-
correu no Teatro Ribeiro Conceição/ Teatro Municipal de Lamego 
no dia 10 de setembro, às 16h30. 
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O destino escolhido para mais 
uma para mais uma edição da ini-
ciativa Passeio Sénior foi Valença 
do Minho. O projeto insere-se na 
política social do município reguen-
se que tem como principal objetivo 
“continuar a promover a qualidade 
de vida dos munícipes, dando par-
ticular enfoque às necessidades dos 

seniores”, revelou a autarquia. Para o 
município do Peso da Régua é neces-
sário combater as situações de “iso-
lamento” entre os mais velhos, “con-
tribuindo ainda para que tenham 
uma vida ativa, plenamente integra-
dos no meio onde vivem”, afirmou.

À semelhança de anos anterio-
res, o Passeio realizou-se em três 

viagens. No dia 5 de setembro, a ini-
ciativa contou com a presença dos 
seniores das freguesias de Canelas, 
Covelinhas, Galafura, Poiares e Vila-
rinho dos Freires. No dia 7 de setem-
bro, foi a vez dos seniores de Lourei-
ro, Peso da Régua, Moura Morta e 
Vinhós. A terceira viagem, realizada 
a 9 de setembro, reuniu os senio-

res de Godim, Fontelas e Sedielos.
As edições anteriores tiveram 

como destino em 2006, o San-
tuário do Sameiro, em Braga; em 
2007, o Convento de Santa Clara-a-
-Nova; em 2008, a Serra da Estrela; 
em 2009, o Santuário de Fátima; 
em 2010, Santiago de Composte-
la; em 2011, o Santuário de Santa 
Luzia, em Viana do Castelo; em 
2012, Nazaré; em 2013, Figueira 
da Foz; em 2014, Mealhada e em 
2015, São Bento da Porta Aberta. 

“O Passeio Sénior é, igualmen-
te, uma oportunidade de convívio 
e de descoberta de diferentes locais 
do País, alguns deles com redo-
brado significado religioso”, refe-
riu a autarquia em comunicado. 

A iniciativa foi organizada pelo 
município do Peso da Régua, com 
a colaboração das Juntas de Fregue-
sias, Instituições de Solidariedade 
Social, ACES Douro e Marão e As-
sociação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários do Peso da Régua.■

Passeio Sénior visa evitar o “isolamento” sénior
Realizou-se este mês a décima-primeira edição do Passeio Sénior promovido pelo município do Peso da Régua. Foram cerca de dois mil 
os participantes da iniciativa que contribui para “uma vida ativa” dos seniores reguenses.

As atividades das Festas da 
Vila presentearam com muita 
“festa e animação” todos aque-
les que visitaram o município 
nos dias do certame. “A realiza-
ção das Festas da Vila, o Merca-
do Tradicional e o aniversário da 

Rádio Dom Bosco FM deram um 
toque de muita alegria, cor e mo-
vimento, em particular ao centro 
histórico”, revelou a autarquia. 

Na recreação da feira á moda 
antiga, existiu animação de rua 
com a participação do Grupo de 

Teatro –“A Filandorra”, que levou 
muitos visitantes ao certame. O 
Mercado Tradicional organizado 
pela Câmara Municipal e que in-
tegrou o programa das festas da 
vila reconstituiu as antigas feiras 
francas com os tradicionais es-

paços de restauração e a venda 
de produtos regionais e peças de 
artesanato. Nas dezenas de bar-
raquinhas abertas ao público foi 
ainda possível encontrar e com-
prar vinho, licores, mel, frutos 
secos, compotas, as bolas e os fu-

meiros, petiscos e outras iguarias 
do concelho e da região duriense.

O espetáculo do 3º Aniver-
sário da Radio Dom Bosco FM 
trouxe na tarde de domingo, à 
Praça da vila, centenas de pessoas 
que, de acordo com a autarquia, 
“vibraram com as atuações dos 
artistas convidados e muitos tam-
bém ficaram a conhecer Sabrosa”. 

“As festas da vila, mais uma vez 
concentraram as atenções dos habi-
tantes locais e de muita gente oriun-
da de outras freguesias e concelhos 
vizinhos”, afirmou o município.

A Câmara Municipal de Sa-
brosa salientou ainda a impor-
tância da festividade para a re-
gião e para o concelho, como 
forma de “atrair pessoas e dar 
vida a este espaço tornando-o 
numa área dinâmica, evolutiva 
e de oportunidades”, concluiu.■

Festas e Mercado tradicional receberam centenas de visitantes
Realizou-se no fim de semana de 9 a 11 de setembro, as Festas da Vila de Sabrosa e a concretização do Mercado Municipal. A autarquia 
salientou a importância da iniciativa como forma de “atrair pessoas” e criar “oportunidades” na vila sabrosense.
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PUBMunicípio de Tarouca isenta 

pagamento das refeições 
escolares e subsidia a aquisição 
de livros 
O município de Tarouca deliberou em reunião de executivo, no dia 
8 de setembro, isentar do pagamento das refeições escolares a todas 
as crianças e alunos que frequentam o Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, bem como, a atribuição de um subsídio para aquisi-
ção dos livros e material escolar para o ano letivo de 2016/2017 aos 
alunos dos 1º ciclo do ensino básico com escalão A e B.

“Estas são algumas das medidas que 
julgamos necessárias e prioritárias no 
apoio à educação e sucesso escolar, mate-
rializando assim com medidas concretas a 
importância das crianças e jovens no futu-
ro do nosso território, na certeza que todo 
o apoio e investimento na educação das 

nossas crianças terá reflexos positivos no 
amanhã e aliviará despesa nos orçamentos 
familiares”, afirmou Valdemar Pereira, pre-
sidente da Câmara Municipal de Tarouca, 
relativamente à medida da autarquia que 
prevê a isenção do pagamento das refei-
ções escolares às crianças do Pré-Escolar e 
1.º Ciclo do Ensino Básico e também apos-
ta do executivo municipal na atribuição 
de um subsídio para a aquisição de livros 
e material escolar para os alunos com es-
calão.

Os encarregados de educação dos alu-
nos com escalão A e B irão receber um 
vale, que deverá ser levantado no Serviço 
de Ação Social e Saúde da Câmara Muni-
cipal de Tarouca, para ser descontado no 
ato da compra nas papelarias do Concelho 
(ABC ou Avenida). Esta medida tem tam-
bém como propósito “incentivar e dinami-
zar o comércio tradicional e a economia 
local”, declarou a autarquia tarouquense.■

Sénior Convida em Lamego 
põe idosos a mexer
O projeto Sénior ConVida volta a oferecer um leque alargado de 
atividades, às mulheres e homens com mais de 60 anos do concelho 
de Lamego, com o objetivo de ocuparem os tempos livres de uma 
forma saudável e elevarem os seus níveis de autoestima. 

No âmbito deste programa regular, 
a Câmara Municipal de Lamego organi-
za, pelo nono ano consecutivo, aulas em 
grupo de ginástica, hidroginástica, boc-
cia adaptado, caminhadas, para além de 
proporcionar momentos de dança, con-
vívio e muitas outras iniciativas. 

Os interessados já podem efetuar a 
sua inscrição nas juntas de freguesia e 
IPSS´s aderentes.

Até junho de 2017, o Sénior ConVida 
promete ultrapassar novamente todos os 

recordes de participação.
 A integração plena dos participan-

tes visa aliviar a solidão a que muitos 
são votados ao fim de uma longa vida 
de trabalho e colmatar a deficiência nas 
respostas sociais específicas para esta 
camada da população. Em articulação 
estreita com as juntas de freguesia e as 
instituições particulares de solidarieda-
de social, a autarquia de Lamego tem, 
durante as últimas edições, alargado o 
âmbito deste apoio.■

FOTO: DR
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Passavam poucos minutos das 12 
horas quando o Secretário de Estado 
das autarquias locaisfoi recebido no 
edifício dos passos do concelho, pe-
los representantes das entidades, das 
instituições e das associações conce-
lhias e pelo presidente da autarquia.

Pelas 14 horas, o salão nobre da 
câmara municipal recebeu a ceri-
mónia de assinatura do contrato-
-programa de construção do campo 

de jogos municipal de Mesão Frio. 
Para além do Secretário de Estado 
das autarquias locais, Carlos Miguel, 
a mesa de honra foi composta ain-
da pela diretora da Direção Geral 
das Autarquias Locais, Lucília Ferra, 
pelo vice-presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional do Norte, Ricardo Magalhães, 
pelo presidente da Assembleia Muni-
cipal de Mesão Frio, Carlos Miranda 

e pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de Mesão Frio, Alberto Pereira. 

 “Muito obrigado por presencia-
rem este momento tão importante 
para a Câmara Municipal e para o 
concelho. É a segunda vez, em sete 
anos, que recebo uma alta patente 
do Governo. Não é fácil trazermos a 
Mesão Frio elementos do Governo, 
nem é fácil encontrar elementos do 
Governo como o senhor Secretário de 
Estado das autarquias locais”, foram as 
palavras de Alberto Pereira, presiden-
te da autarquia, dirigidas ao Secretário 
de Estado, realçando a importância 
do acontecimento para o município.

O autarca classificou ainda o 
momento como “fantástico” para to-
dos os mesão-frienses. “Todos têm 
partilhado comigo as dificuldades 
e sabem o que esta obra representa 
para o nosso município. A ajuda que 
recebemos por parte do Governo 
para o campo de jogos corresponde-

ria ao valor das receitas disponíveis 
durante dois anos. É portanto, uma 
ajuda importantíssima, pois o proje-
to há muito desejado pelos mesão-
-frienses, vai tornar-se realidade, 
assume uma grande importância 
para o desenvolvimento intelectual e 
físico dos mesão-frienses e é um salto 
qualitativo importante para o desen-
volvimento da nossa terra”, concluiu.

Pelas 14h30 e já no espaço des-
tinado à construção do campo de 

jogos, realizou-se a colocação da 
primeira pedra, pelo Secretário de 
Estado das autarquias locais e pelo 
presidente da Câmara Municipal. O 
campo de jogos prevê um investi-
mento total elegível que ascende os 
370 mil e 735 euros, sendo que será 
comparticipado em 60 por cento 
(222 mil e 441 euros). A autarquia 
prevê que a obra esteja concluída 
no prazo máximo de dez meses.■ 

Colocada a primeira pedra no campo de jogos de Mesão Frio
No dia 9 de Setembro, o Secretário de Estado das autarquias locais, Carlos Miguel, esteve em Mesão Frio, onde presidiu a cerimónia de 
assinatura do contrato-programa e da colocação da primeira pedra do campo de jogos do concelho mesão-friense. 

O principalobjectivo com a 
realização de uma sessão de escla-
recimento foi o de “dar a conhe-
cer e de ouvir o que os munícipes 
têm para dizer sobre as obras que 
temos para o concelho”, afirmou 
Alberto Pereira, presidente da 

autarquia. Até ao momento fo-
ram já aprovadas candidaturas no 
valor de 3 milhões de euros em 
obras no município. O campo de 
futebol com o investimento total 
elegível que ascende os 370 mil e 
735 euros é comparticipado em 

60 por cento (222 mil e 441 eu-
ros), tal como refere o contrato-
-programa. Neste momento está 
em curso a terraplanagem, bem 
como a construção do muro da 
plataforma que vai dar lugar ao 
campo de jogos. A capela mortuá-
ria, outra das obras da autarquia 
em colaboração com a Junta de 
freguesia de Mesão Frio - Santo 
André, foi adjudicada pelo valor 
de 70 mil e 903 euros. “Somos 
provavelmente um dos poucos 
concelhos do país que não tem 
uma capela mortuária na sede de 
concelho. Felizmente, esta obra 
estará concluída dentro de sete 
meses”, garantiu o edil. Com cerca 
de 80 metros quadrados, a capela 
mortuária vai ser construída jun-
to à antiga escola primária Prof. 
Maria Angélica, com entrada in-

dependente ao edifício já existen-
te e equipada com casas de banho. 

Para a efetivação do Plano de 
Ação para a Regeneração Urbana 
da Rua da Carreira, o executivo 
aguarda apenas a sua aprovação. 
No PARU de Mesão Frio estão 
contemplados nove projectos, en-
tre os quais a reabilitação do edi-
fício da torre de Santa Cristina e 
toda a sua área envolvente, no va-
lor de 270 mil euros. A reabilitação 
da Rua da Carreira pretende recu-
perar o piso, resolver o problema 
das águas pluviais, construir pas-
seios para os peões e requalificar 
o tanque das Fontainhas. No valor 
global de 240 mil euros, o PARU 
compreende também a reabilita-
ção das ruas do Balcão, do Jardim, 
da Vitória e do Largo da Estopa. 
A reabilitação do espaço do Largo 

do Cruzeiro e do Largo da Varian-
te, a reabilitação do espaço públi-
co do Largo da Independência, a 
criação de um fundo de apoio a 
privados que desejem reabilitar 
as suas casas da zona histórica 
de Mesão Frio e a reabilitação do 
espaço público da Avenida Con-
selheiro Alpoim, são também 
aspetos incluídos neste plano. 

Todas as obras propostas pelo 
executivo municipal estão calen-
darizadas para o período entre o 
ano de 2016 e o ano de 2020 e que, 
de acordo com a autarquia,“vão 
sendo concretizadas conforme 
as prioridades, nunca descuran-
do as necessidades mais básicas 
dos munícipes, como a habita-
ção social, a educação, o apoio à 
terceira idade, bem como o equi-
líbrio financeiro da autarquia”■

Orçamento de três milhões de euros para obras em Mesão Frio
No início do mês de setembro, o presidente da autarquia mesão-friense, Alberto Pereira, realizou uma sessão de esclarecimento pública 
sobre os próximos três projetos do município, que passam pela construção do campo de jogos municipal, a capela mortuária e o Plano 
de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) da Rua da Carreira. 
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Torre de Moncorvo

Sobre o mote “E porque 
não um vinho de Torre de 
Moncorvo?” a Câmara Mu-
nicipal de Torre de Mon-
corvo dá assim a conhecer 
este belo néctar produzido 
no concelho num ambiente 
aprazível e num cenário mag-
nífico proporcionado pela 
Praia Fluvial da Foz do Sabor. 

Nesta edição a mostra de 
vinhos contou com a partici-
pação de 9 produtores, entre 
eles a Quinta do Vale Perdiz, 
Adega Cooperativa de Torre 
de Moncorvo, Quinta da Ter-
rincha, Quinta Vila Maior, 
Quinta Vale da Pia, Quin-
ta Pedra D’Anta, Quinta do 
Couquinho, Quinta da Silvei-
ra e Carrelo e Covas Wine. 2 

A animação ficou a cargo 

dos grupos “Toca e Cala-te”, 
“Old Toys” e Dj Tom Enzy. 
Destaque para o espetáculo 
do grupo de percussão con-
temporânea “Sons do Douro” 
que apresentaram o Filme-
-Concerto “Estórias”. Sons do 
Douro é um projeto de per-
cussão que nasceu no Douro 
Vinhateiro no final de 2013 e 
que utiliza instrumentos não 
convencionais: pipas, cestos 
de vindima e outros objetos 
transformados em instru-
mentos timbricamente ricos. 

Durante o fim-de-semana 
muitos foram os visitantes 
que aqui se deslocaram para 
apreciar os vinhos de Tor-
re de Moncorvo, assistir aos 
concertos e apreciar a beleza 
inigualável da Foz do Sabor.■

Vinhos de Torre de Moncorvo em destaque 
no Sabor D’ouro Summer Fest WineWine
Durante os dias 10 e 11 de Setembro, os vinhos de qualidade produzidos no concelho de Torre de Moncorvo estiveram em destaque em 
mais uma edição do Sabor D’ouro Summer Fest Wine.

FOTO: DR
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Desde 30 de Setembro de 2015 
que, com a  entrada em vigor do 
novo Código Cooperativo, aprova-
do pela Lei n.º 119/2015, de 31 de 
Agosto, o sector cooperativo por-
tuguês se encontra dotado de um 
quadro jurídico  modernizado e que 
acolheu algumas relevantes altera-
ções que, nos últimos anos, vinham 
sendo debatidas no seio deste sector.

 Deve começar por ser salienta-
do, no processo que veio a culminar 
na aprovação do Código Coope-
rativo de 2015,  o amplo consenso 
político alcançado na Assembleia 
da República na aprovação da Lei. 

Votaram favoravelmente esta inicia-
tiva legislativa o o PSD, o CDS/PP 
e a quase totalidade dos deputados 
que integram o Grupo Parlamen-
tar do PS. Não tendo sido possível 
manter a unanimidade alcançada 
em anteriores iniciativas legislati-
vas, foi, não obstante, muito vasto 
o entendimento das forças políticas 
quanto às soluções jurídicas agora 
adoptadas para o sector cooperativo.

Quanto ao novo quadro jurídi-
co, e contrariamente ao que sucedeu 
na revisão do Código Cooperativo 
aprovada em 1996 que, essencial-
mente modernizou o Código Coo-
perativo original de 1980, procu-
rando nele fazer reflectir algumas 
soluções úteis e importantes trazi-
das pelo direito societário, ele pró-
prio profundamente modificado em 
1986, o novo Código Cooperativo de 
2015 introduz profundas e significa-
tivas alterações no edifício norma-
tivo do cooperativismo português. 

Existem três modificações estru-
turais às quais deve ser dado relevo, 
tanto mais que todas elas constavam 
do projecto inicial de novo Códi-
go Cooperativo apresentado pela 
CONFAGRI no Grupo de Trabalho 
constituído no seio do Conselho 
Nacional para a Economia Social e 
que, como foi reconhecido quer pelo 
Governo quer pelos parlamenta-
res, muito contribuiu para que esta 
iniciativa legislativa tivesse suces-

so no decorrer da XII Legislatura:
- a admissibilidade de mem-

bros investidores nas cooperativas 
de primeiro grau, desde que per-
mitido pelos respectivos estatutos;

- a admissibilidade de voto plu-
ral nas cooperativas de primeiro 
grau com, pelo menos, 20 coope-
radores, desde que permitido pe-
los respectivos estatutos, e sempre 
atribuído em função da activida-
des dos cooperadores – voto plu-
ral, diga-se, apenas admitido em 
7 dos 12 ramos do sector coope-
rativo, sendo o ramo agrícola um 
dos que permite tal possibilidade;

- a admissibilidade de todas as 
cooperativas poderem estruturar o 
seu modelo de governação segun-
do três formas, tal como é admi-
tido para as sociedades anónimas: 
o modelo clássico, que é o que até 
2015 vigorou como quase exclusi-
vo – a única excepção era o crédi-
to agrícola -, o modelo dualista e o 
modelo chamado “anglo-saxónico”.

Sendo as duas primeiras soluções 
matérias que, para além de inova-
doras, e face à tradição cooperativa, 
ainda suscitam alguma controvér-
sia – não obstante serem cada vez 
mais numerosos os ordenamentos 
jurídicos dos países europeus que 
as consagram -, foi o legislador do 
novo Código Cooperativo prudente 
na regulamentação das condições 

para a sua implementação. E assim:
Quanto aos membros investido-

res: o total do capital por eles subs-
crito não pode exceder 30% do total 
do capital da cooperativa; se inte-
grarem os órgãos sociais, a sua quo-
ta de participação não pode exceder 
25% dos cargos efectivos; o total dos 
votos dos membros investidores não 
pode exceder 30% do total de votos 
dos cooperadores e cada membro 
investidor não poderá ter direitos 
de voto superiores a 10% do total.

Quanto ao voto plural: será, como 
já foi dito, sempre atribuído em fun-
ção da “actividade” do cooperador e 
não poderá exceder para cada um, 3, 
nas cooperativas até 50 membros, ou 
5, nas cooperativas com mais de 50 
membros; por outro lado, em maté-
rias para as quais a lei exige maioria 
qualificada (por exemplo: alteração 
de estatutos, fusão, dissolução) não 
pode ser exercido o voto plural.

Dir-se-á – e não deixa de ser 
verdade – que as soluções cuja 
adopção a nova Lei agora possibi-
lita motivarão o interesse sobretu-
do das cooperativas com um grau 
de organização e de intervenção no 
mercado superior à dimensão mé-
dia do nosso universo cooperativo, 
como é o caso da generalidade das 
cooperativas agrícolas. É, assim, 
para elas que estas portas que a Lei 
agora abre têm de ser vistas como 
estímulos, desafios e oportunidades.

José António Rodrigues
Assessor jurídico da 
CONFAGRI

O novo código Cooperativo de 2015

O Douro sabe bem.



Em primeiro lugar, porque pro-
duz riqueza – bens e serviços tran-
sacionáveis – com recursos nacio-
nais (2,8% do VAB) – é um sector 
trabalho intensivo, transforma pro-
dutos nacionais e presta serviços de 
proximidade; cooperativas, mutua-
lidades, associações, misericórdias, 
IPSS’s, fundações, podem e devem 
crescer, qualificar-se e prestigiar-se;

Em segundo lugar, as suas mais 
de 61.000 entidades são geradoras de 

emprego remunerado, o que repre-
senta, certamente, mais de 5,5% do 
emprego remunerado total, quando a 
média europeia do emprego remune-
rado gerado pela Economia Social é 
de mais de 7,5%, o que mostra que 
há margem de crescimento, sendo a 
Economia Social sector chave para 
a criação de emprego não precário;

Em terceiro lugar, porque a Eco-
nomia Social, e as cooperativas 
no seu seio, é um sector que, pelo 
seu enraizamento nas comunida-
des locais, contribui fortemente 
para a coesão social e o desenvol-
vimento sustentável das regiões, 
em particular,no interior do país, 
sujeito, desde há décadas, a um 
processo de desinvestimento mate-
rial e de perda de capital humano.

Mais, e melhor, economia nacio-
nal, e cooperativismo; faz falta ao país.

Mais e melhores Cooperativas, 
vencendo preconceitos ancestrais e 
sem sentido; mais e melhores Mutua-
lidades, mais e melhores Associações, 
IPSS’s, Fundações; políticas públicas 
de fomentode uma economia com 
dimensão humana, correspondendo 
às necessidades das comunidades lo-
cais e regionais; com base em princí-
pios da cooperação e solidariedade.

A Economia Social não é a eco-

nomia do lucro nem do prejuízo.
É uma economia à dimensão do 

homem, orientada para dar respos-
ta às necessidades reais das pessoas, 
está no mercado mas não é especula-
tiva, é sustentável; as suas organiza-
ções não se deslocalizam, fazem parte 
das comunidades; não é uma econo-
mia orientada para o lucro mas deve 
gerar excedentes reinvestidos nas 
próprias organizações,assim como 
nas comunidades onde se inserem.

A Economia Social não 
é uma utopia, um sonho, 
é uma boa ideia realizável.

É uma boa ideia com expressão e 
realizações notáveis em países ricos 
e pobres; em Portugal, está consa-
grada na Constituição da República 
e na Lei da Bases de 2013, precisa de 
crescer e consolidar-se, dar-se a co-
nhecer eser reconhecida. Pode e deve 
existir em Portugal um associativis-
mo livre mais forte, uma iniciativa 
cidadã mais pujante, mais coopera-
ção em todos os domínios da nossa 
vida económica, social e cultural. A 
Economia Social é forte nos países 
ditos ricos: EUA, Canadá, Alema-
nha, países nórdicos, Espanha, Fran-
ça, mas também na China, Irão, In-
dia, Brasil, para citar apenas alguns.

Em Portugal, está em condições 

de crescer, regenerar-se e tornar-se 
também mais forte. As “CERCIS” 
são Economia Social, as “Caixas de 
Crédito Agrícola” são Economia 
Social, a “Agros” é Economia So-
cial, a “Sociedade Portuguesa de 
Autores (SPA)” é Economia Social, 
as “Misericórdias Portuguesas” são 
Economia Social, as Mutualida-
des sãoEconomia Social, as “Casas 
do Povo” são Economia Social…

Mas as palavras só não bastam. 
Nesta área, como em tantas outras, 
o país precisa de iniciativa e ação, 
em particular, na frente do combate 
ao desemprego jovem. Contribuin-
do para dar corpo a este combate, a 
Cooperativa António Sérgio para a 
Economia Social (CASES) lançará, 
por estes dias, o programa COO-
PJOVEM, no âmbito do “Portugal 
2020”, com o objectivo de estimular a 
criação de cooperativas por jovens,o 
que, até ao final de 2018, mesmo esti-
mando uma modesta taxa de execu-
ção, permitirá o rejuvenescimento, 
e substancial crescimento, do mo-
vimento cooperativo em Portugal.

O sector da Economia So-
cial faz falta ao país, o país preci-
sa da Economia Social. Para criar 
mais riqueza auto-sustentada, mais 
emprego digno e permanente.

Eduardo Graça

Presidente da Direcção 
da CASES

O sector da Economia Social faz falta ao país

O Douro sabe bem.
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Opinião

Não é todos os dias que se assiste à dis-
cussão pública de uma proposta de estratégia. 
A prática corrente é a de circunscrever a refle-
xão a um condomínio administrativo fecha-
do. Hoje em dia diria que temos de ser todos 
arquitetos e o estirador é o nosso território.

A sessão ocorrida há dias, no Museu 
do Douro, a propósito da nova Estraté-
gia Turística que reuniu um número sur-
preendente de empresários para discutir o 
futuro do Turismo no Douro, é um bom 
exemplo de práticas que têm de se afirmar.

Tanto mais que o crescimento do tu-
rismo na última década foi surpreendente 
em Portugal e, muito concretamente, no 
Norte. Crescemos mais que o país, mas - 
atenção - a velocidades diferentes na região.

O Porto é, indiscutivelmente, o pólo 
central de uma estratégia, mas persistem 
ainda fortes assimetrias intrarregionais. Há 
territórios do Interior com inquestionável va-
lor turístico que importa também potenciar.

A Estratégia para o Turismo 2027 afir-
ma-se como um referencial para responder 
a dez desafios globais. Concordando com a 
relevância de todos eles, há três a que somos 
particularmente sensíveis: a coesão territorial, 
a simplificação de processos e o investimento.

A Coesão Territorial é um desafio 
com incidência em todo o país para que 
não se cavem maiores disparidades. A 
articulação e a territorialização das políti-
cas públicas sectoriais terão de ir além do 
discurso… Atrevo-me a dizer que pró-

pria CCDR-N se integrará nesse esforço.
No contexto do NORTE é notório que 

o Programa de Valorização dos Recursos 
Endógenos irá concretizar um apoio efeti-
vo à promoção de atividade turística, com 
incidência no território de baixa densidade.

Já sobre a chamada simplificação de 
procedimentos, não há quem não proteste… 
Por isso há que tornar menos complicado o 
sistema de licenciamento. Não é tarefa menor. 
É necessário que a legislação seja mais simples 
e clara. Mas é igualmente importante que a 
administração pública o seja. Se queremos 
mais e melhor investimento privado no turis-
mo e gerar mais emprego, em particular no 
Interior, é necessário tornar mais ágil a vida 
aos parceiros e não perspetivar uma fileira 

de dificuldades. O terceiro desafio determi-
nante para o turismo nos é o Investimento. 
Sendo o NORTE 2020 o principal instru-
mento de financiamento comunitário da 
região, com cerca de 3,4 milhões de euros, a 
CCDR-N, enquanto Autoridade de Gestão, 
não deixará de apoiar projetos turísticos de 
mérito que valorizem a economia regional.

Por último, e não menos decisivo, há 
que vencer a dificuldade da territorialização 
para a escala regional da estratégia nacional. 
Há quantos anos se procura cumprir esse 
objetivo? A Estratégia Nacional para o Tu-
rismo identifica dez desafios. Por que não 
considerar que a territorialização da estratégia 
seja o 11º desafio? A não ser que o território 
faça vencer os seus atributos e recursos!■

A propósito de uma Estratégia para o Turismo 2027

Ricardo Magalhães, 

Vice-Presidente da CCDR-N

Um dos momentos que marcou a atualida-
de política foi a assinatura, na UTAD, por 
algumas instituições de ensino superior na 
promoção do programa U-Bike, destinado 
a incentivar uma mobilidade mais susten-
tável nocampus das instituições aderentes. 
Este programa tem como objetivo apoiar a 
aquisição pela comunidade académica de 
bicicletas elétricas e convencionais, visando 
promover a alteração de comportamentos 
de mobilidade, incentivar a escolha de mo-
dos ambientalmente suaves, em detrimen-
to do transporte individual motorizado. 
As Universidades, enquanto entidades que 
apostam na transmissão de valores interge-
racionais, devemassumir um papel central 
no desenvolvimento sustentável, e contri-

buirproactivamente para a qualificação dos 
futuros decisores,de modo a que incluam 
na sua prática profissional preocupações 
ambientais e socialmente responsáveis. 
Adicionalmente,as Universidadesdevem 
constituir exemplos de boas práticas am-
bientais e apostar na promoção de sistemas 
de gestão ambiental no campus e pro-
mover a mobilidade amiga do ambiente.
Com efeito, as notícias divulgadas pela co-
municação social no início de agosto sobre o 
consumo de recursos pela humanidade exige 
um olhar atento pela comunidade científica 
e pela sociedade. Com efeito, foi amplamen-
te partilhado pelas redes sociais, no início de 
agosto, que a humanidade terá consumido a 
totalidade dos recursos que o planeta é capaz 

de renovar num ano. O comunicado con-
junto da organização não-governamental 
“Global Footprint Network” e da “Worl-
dWildlifeFund” sublinha que este momento 
chegatodos os anos cada vez mais cedo e 
que, a partir dessa data, “viveremos a crédito”.
Este cálculo baseia-se na informação sobre a 
emissão de gases causadores do efeito estu-
fa, o uso de recursos naturais como aágua, o 
consumo de recursos pela atividade agrária e 
a pesca, as construções, entre outros. A satis-
fação das necessidades exige o equivalente a 
1,6 planetas por ano e este consumo excessivo 
já é visível em termos de escassez de água, de 
desertificação, de erosão do solo, desapareci-
mento de espécies, entre outros indicadores.
A UTAD, consciente das suas responsabi-

lidades perante a comunidade académica 
e a sociedade, deu mais um passo na sua 
política de responsabilidade ambiental, 
aderindo ao projeto U-Bike. Assim, dá con-
tinuidade à trajetória de mudança doseu 
campus,enquadrado num dos maiores Jardins 
Botânicos da Península Ibérica, num futuro 
“smartcampus”,um laboratório experimen-
tal inteligente, modelo de boas práticas e de 
comportamentos ambientais recomendáveis.
Com esta medida, a Universidade associa-se à 
corrente de projetos e iniciativas que apostam 
na implementação de práticas sustentáveis na 
nossa vida quotidiana, que contribuam para 
uma gestão ecológica do planeta. Soluções 
essas que valorizam o conhecimento e as tec-
nologias desenvolvidas pelos investigadores.■

A Aposta das Universidades na Sustentabilidade Ambiental

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

Para conhecer melhor o Vinho do 
Porto:  

O que são Categorias Especiais?
 Nos três estilos principais de Vi-

nho do Porto - Branco, Tawny e Ruby 
- existem vinhos “premium”, de grande 
qualidade: são denominados categorias 
especiais. Nos Portos Branco e Tawny, 
os vinhos destas categorias são enve-
lhecidos em madeira, sendo depois 
engarrafados conforme o seu envelhe-
cimento, aqui temos os Reserva, os vi-
nhos com indicação de idade de 10, 20, 
30 ou 40 anos e os Colheita. No caso dos 
Ruby, estes vinhos são envelhecidos em 
garrafa e dividem-se em Reserva, um 

vinho de lotes de diferentes anos, entre 
Late Bottled Vintage (L.B.V.), vinho de 
um único ano, engarrafado entre o 4.º e 
o 6.º ano após a colheita e os Vintage, 
vinho de um único ano, engarrafados 
entre o 2º e o 4º ano após a colheita e 
que podem amadurecer e evoluir em 
garrafa durante muitos anos ou mesmo 
décadas.

 
De que forma as categorias espe-

ciais valorizam o produto?
 As categorias especiais não só ex-

pressam a diversidade e versatilidade 
do Vinho do Porto, como evidenciam 
a imagem colectiva e individual de ex-
celência deste produto. São estas cate-

gorias especiais que trazem maior valor 
acrescentado à Região Demarcada do 
Douro e aos seus agentes económicos 
e que que melhor contribuem para o 
aumento da notoriedade do Vinho do 
Porto e da sua origem.

 
Qual tem sido a evolução nas ven-

das das Categorias Especiais
 Desde 2000, a quantidade vendida 

de Vinho do Porto de categorias espe-
ciais tem seguido uma tendência cres-
cente. O preço médio regista um cres-
cimento significativo desde 2008. Deste 
modo, não surpreende que, em 15 anos, 
o peso das categorias especiais nas ven-
das totais de Porto tenha aumentado de 

modo notório: em quantidade de 16,2% 
para 21,8% e em valor de 33,7% para 
40,6%. Esta evolução positiva da repre-
sentatividade das categorias especiais 
no total das vendas de Vinho do Porto 
destaca-se nos últimos 3 anos, em que 
pela primeira vez a quota destes vinhos 
ultrapassou e se manteve acima dos 20% 
em quantidade e 40% em volume de 
negócios.Em termos de mercados com 
maior apetência pelas categorias espe-
ciais há claramente três que se destacam 
– o Canadá, o Reino Unido e os EUA, 
seguidos da Dinamarca, da Suécia e da 
Irlanda. Em Portugal, regista-se esta 
mesma evolução positiva na expressão 
das categorias especiais no mercado.■

Categorias Especiais de Vinho do Porto – uma média de 22 
milhões de garrafas por ano vendidas em todo o mundo

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

Sernancelhe faz bem! 
 Sernancelhe sabe fazer muito 

bem à cultura e coloca-a numa 
dimensão audaz.

Valoriza o seu património 
material e imaterial, de forma 
invulgar!

Exemplo disto, recentemente  no 
Carregal, pude assistir a um evento 
de altíssima qualidade organizativa, 
de elevadissimo conteúdo cultural e 
com uma participação de cidadãos 
absolutamente anormal.

E, com aquele requinte da 
simplicidade e do bom gosto!

Até o convívio final, com 
referências gastronómicas destas 
terras, espelhava a subtileza de 
quem concretiza com minúcia e 
planeamento.

A apresentação da reedição de 
um dos livros - cinco reis de gente- 
ícone da obra literária de Aquilino 
Ribeiro, foi um momento que nos 
encheu a alma! 

Estava subjacente a vontade 
inequívoca de honrar o Autor, a 
sua obra, acolhendo, com peculiar 
sentido de inclusão cultural, todos 
sem exceção.

Um lançamento de um livro 

em ambiente físico e humano 
certamente pouco comuns.

Parabéns ao Município e ao povo 
de Sernancelhe pela participação , 
pela visão e capacidade de estar e 
fazer bem!

 
Saúde em Mudanças!? 
 O Governo prepara mudanças 

organizacionais na saúde, em 
particular nos Agrupamentos de 
Centros de Saúde. 

Não nos perdoariam os 
cidadãos, se nada fizéssemos para 
impedir a morte lenta  da estrutura 
que devia gerir proativamente os 
cuidados de saúde primários. Não 
deixemos os profissionais da saúde 
e a Governação Clínica deste nível 
de cuidados, que tanto esforço 
fazem, cada vez mais sozinhos. 
Saibamos encontrar rapidamente 
um caminho para a saúde na nossa 
região. 

Aqui incluo também o  
Hospital de Lamego que precisa 
de um programa funcional que 
sirva os cidadãos e que valorize 
os excelentes profissionais que lá 
trabalham. 

Não será possível arrastar por 

muito mais tempo estes problemas. 
Em saúde arrastar no tempo, 

significa sempre.....! 
Voltarei a este tema quantas 

vezes forem necessárias. 
Os custos humanos da inação 

um dia podem ser contabilizados e 
enviada a conta a quem de direito! 

 
Quantos somos? 
Precisamos perceber quantos 

são os concelhos do Douro Sul 
disponíveis para apostarem nesta 
escala de forma mais consistente,  a 
mínima de sobrevivência territorial. 

As próximas eleições 
autárquicas, desejavelmente, 
poderiam fazer a agenda para 
as dinâmicas a considerar como 
prioritárias à escala Douro Sul.  

Devemos aproveitar o que de 
bom já está a acontecer e planear 
o que desejamos promover em 
conjunto. 

Lamego cidade de afetos! 
 Os Remédios, este evento 

humano fantástico, é há muitos 
anos uma grande referência 
nacional. Há uma clara associação 
de Lamego à festa de Nossa 

Senhora dos Remédios e aos 
fortes sentimentos que lhe estão 
subjacentes . Esta cidade agiganta-se 
nesta época. Precisamos encontrar 
um modelo,  sem pôr em causa 
a essência, a identidade e a alma 
destas festas, que promova uma 
maior dinamização da estrutura 
económica de Lamego e da região. 
Não me canso de dizer que Lamego 
é uma das mais valiosas marcas 
territoriais de Portugal. 

 
A aposta na educação! 
 De Penedono vem um exemplo 

de personalização do apoio às 
crianças e jovens nos meios 
logísticos do processo escolar. 

É notável neste território 
do Douro Sul a quantidade de 
exemplos  das estratégias bem 
conseguidas para facilitar a vida às 
famílias, permitindo uma cada vez 
maior democratização do acesso 
aos mais altos níveis de educação.

 Felizmente os Municípios 
sabem que a educação é o vetor 
mais relevante da afirmação dos 
seres humanos. 

 Douro Sul 
A cidade que se impõem!■

Apontamentos do Douro Sul

Domingos 
Nascimento

Após cinco jornadas, a única 
equipa do nosso Campeonato que 
ainda não sofreu qualquer derro-
ta é o SL Benfica, somando qua-
tro vitórias e um empate. Numa 
altura frágil, onde se colecionam 
lesões para os lados da Luz, as vi-
tórias acabam por ser o único bál-
samo possível e o lateral-esquerdo 
Grimaldo tem vindo a assumir-se 
como um jogador essencial nas 
águias. Com o seu futebol muito 
veloz e perfumado, apresenta-se 
bastante competente a defender e 
um encanto no processo ofensivo. 
Veremos como a formação de Rui 
Vitória irá agora encarar os pró-
ximos jogos na condição de líder. 

Por outro lado, é pertinen-
te salientar que desde a época 
2009/2010, os dragões não tinham 
um arranque tão mau. Este último 
empate no terreno do Tondela foi 

incrivelmente surpreendente... 
Mas apenas para quem não viu o 
jogo. O FC Porto entrou na par-
tida demasiado apático e tentou 
nos últimos 10 minutos aquilo que 
deveria ter feito em todo o encon-
tro. Faltou chama à equipa portista 
e isso paga-se bem caro. Encarar 
uma longa e dura temporada com 
apenas dois pontas-de-lança e uti-
lizando por diversas vezes (ao que 
parece) o 1x4x4x2 é algo difícil de 
compreender e que carece de rigor. 
Ainda assim, Nuno Espírito Santo é 
o único treinador dos três grandes 
que está a construir uma equipa 
“do zero”, chegou no início da pre-
sente época ao Dragão, tendo pela 
frente todos os obstáculos ineren-
tes a esse processo. O tempo é, por 
isso, necessário e mais do que justo. 

Já o Sporting, na ressaca de 
uma espantosa exibição em ple-

no Santiago Bernabéu, perdeu 
na deslocação a Vila do Conde. 

O Rio Ave derrotou a equipa 
orientada por Jorge Jesus com todo 
o mérito, ao intervalo estava 3-0 e 
os adeptos da casa sentiam-se into-
cáveis. A arrogância e a irreverên-
cia dos homens de Nuno Capucho 
deu frutos. Principalmente Gil Dias 
e Guedes foram verdadeiras setas 
apontadas à baliza de Rui Patrício 
e exibiram-se a grande nível. Bas 
Dost ainda reduziu - apontando o 
golo de honra dos leões - mas este 
avançado não começou a titular. 
Jorge Jesus decidiu proceder a al-
gumas alterações na sua formação, 
jogando com Alan Ruiz e André na 
frente. Estes dois atletas fizeram-
-me questionar até que ponto a 
atmosfera terrestre os pode dei-
xar algo cansados e não lhes per-
mite movimentarem-se sem pau-

sas para hiperventilar. Estão, sem 
qualquer dúvida, em fase de adap-
tação ao nosso belo Campeonato. 

Isto ainda agora começou e já 
está tão bom e disputado, o fute-
bol é realmente mágico e leva as 
nossas emoções ao expoente má-
ximo. Ainda na última semana, foi 
possível assistir a uma história de 
um homem que não queria “par-
tir” sem primeiro ver alguns jo-
gadores dos red devils... E a neta 
concretizou-lhe esse sonho através 
de um apelo nas redes sociais. Pa-
ddy faleceu pouco tempo depois 
com a camisola do Manchester 
United vestida! Como é possível 
o futebol ter este impacto na vida 
de uma pessoa? Como? Muitos 
perguntam. Poucos sabem respon-
der. É tudo uma questão de amor. 
Já Charles Bukowski dizia: «Find 
what you love and let it kill you!».■

Benfica assume a primeira posição, apatia em Alvalade e no Dragão 

Tiago Nogueira
Jornalista
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Lazer

Preparação:
Temperar a carne com sal, pimenta
e caril. Juntar um pouco de vinho
Porto Branco. Numa frigideira
colocar a cebola o alho o pimento
e o azeite e deixar cozer. Juntar à
Carne e colocar a salsa picada. Re-
tificar
o tempero. De seguida tirar
a pele à Alheira. Em cima de uma
folha de papel de prata coloca pão
ralado e espalhar a carne. Colocar
as fatias de fiambre de seguida as
fatias de queijo e por cima a alheira.
Colocar fatias de cenoura cozida.
Enrolar a carne. Apertar bem.
Estender a massa folhada e barrar
com mostarda. Colocar o rolo de
carne. Fechar com a massa folhada.
Pincelar com gema de ovo e
levar ao forno a 200º durante 30
minutos aproximadamente. Servir
com Legumes salteados e batata
assada

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

ROLO DE CARNE 
PICADA EM MASSA 

FOLHADA

MARÉ - SOL - LUA - MAR
CHUVA - AREIA - DUNA 

Sopa de letras do VivaDouro

Ingredientes:

500g de Carne Picada
1 Alheira
6 Fatias de Queijo Flamengo
56 Fatias de Fiambre
1 cenoura cozida
Pão Ralado q.b.
2 Ovos
Salsa Fresca q.b.
Azeite q.b.
Sal Marinho q.b.
Alho Picado e cebola picada
Pimento vermelho picado
. Caril q.b
. 1 emb. de Massa Folhada de
Compra

Um menino diz para a avó:
“Porque pintas os lábios?”
Ela responde: “Para ficar mais bonita meu querido”.

“Então porque não ficas?” , perguntou o neto.

Anedota:





PUB


