
*Promoção válida de 14/10/2016 a 31/01/2017. Na compra de óculos graduados completos (armação+lentes), recebe 20% de desconto sobre os preços base compostos por PVP armação + Lentes Monofocais 1.5 com tratamento antirrisco e antirreflexo, no valor de 70€ (bronze), ou por 
PVP armação packs de criança + Lentes Monofocais 1.5 com tratamento antirrisco no valor de 35€ (Basic). Oferta de 2 pares de óculos graduados completos do pack de 69€ (compostos por armação de 14€ + Lentes Monofocais 1.5 com tratamento antirrisco e antirreflexo no valor de 
55€) ou 2 vales de desconto de 69€ em óculos graduados de valor igual ou superior. Não acumulável com protocolos convencionados, outras promoções em vigor na loja nem com pack Preços Leves. Informe-se de todas as condições numa loja MultiOpticas e em www.multiopticas.pt.
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Rua de Almacave, 59; E. Leclerc, Rina Shopping, Lj. 37; Av. 5 de Outubro, 35
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Rua dos Camilos, 107 (em frente ao Inst. Vinho do Porto)

S. João da Pesqueira
  Av. Marquês de Soveral, Lote 6, R/c
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Editorial

Caros leitores,
O orçamento de estado que foi apre-

sentado à dias aos partidos políticos e 
resulta da negociação entre o Partido 
Socialista, o Partido Comunista Portu-
guês e o Bloco de Esquerda contempla 
uma medida de apoio especifico aos 
chamados territórios de baixa densida-
de, ou seja ao interior de Portugal onde 
naturalmente se inclui a nossa região. 

Essa medida consiste numa taxa 
especial de IRC para as empresas que 
estão sedeadas nos referidos território, 
medida essa que permite a aplicação de 
uma taxa reduzida para os valores mais 
baixos desse imposto e que resulta, no 
máximo, numa poupança de 750 euros 
para as empresas no ano.

Claro que é melhor que nenhuma 
medida de diferenciação. Mas qualquer 
empresa que esteja a decidir se se instala 
numa grande cidade ou numa pequena 
aldeia de um destes territórios não vai 
ser por causa de 750 euros que irá tomar 
a decisão num sentido ou no outro. Até 
porque é mais difícil de termos recursos 
qualificados nestes territórios em que a 
atração para os jovens licenciados, por 
exemplo, é menor do que nas cidades. E 
nem falo do estrangeiro…

Se os nossos governantes querem 
mesmo impedir a desertificação do in-
terior então tem que se pensar de forma 
estratégica como o fazer e começar a 
implementar as medidas de racionali-
zação e de apoio específico que levem 
a que as pessoas se fixem nas regiões 
e não é com medidas avulso que tal se 
consegue.

A única forma de repovoar os ter-
ritórios referidos é com o investimento 
privado, pois o investimento público e 
das autarquias estão nos limites e não 
vão poder continuar a crescer. E não é 
com 750 euros de diminuição de impos-
tos que as empresas vão correr para se 
instalarem em locais em que precisam 
de gastar muito mais que 750 euros para 
conseguirem competir com as empresas 
do litoral ou colocar os seus produtos 
nos mercados internacionais.

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

Luís Braga da Cruz

Na minha crónica de Abril dizia, sobre a decisão de António Guterres se candidatar 
ao lugar de Secretário Geral da ONU, que sendo ele um homem justo e corajoso, poderia 
levar mais lucidez ao exercício dessa função de responsabilidade global. O planeta ficaria 
mais justo e saudável. 

Como português fiquei muito orgulhoso pela vitória alcançada. Mas há razões para 
admitir que a expectativa favorável não seja só de âmbito nacional. Vale a pena reflectir 
sobre a eleição e dizer porque acho que pode ser legítimo aspirar a um pouco mais de 
confiança a nível global. Para o êxito dum processo competitivo e de gestão de influências, 
como é o caso, foi decisivo o mérito pessoal do candidato. Para além de não ser difícil reco-
nhecer no seu passado cívico um homem inteligente, honesto, tranquilo, de boa formação 
humanista, António Guterres revelou ser o mais apto no transparente processo de escru-
tínio adoptado. Isso é particularmente relevante e esperançoso, por ser sinal de mudança 
nos procedimentos internos das grandes organizações internacionais e a garantia de que 
no futuro haverá maior rigor e que nos mecanismos de decisão das instâncias mundiais a 
opacidade irá ser reduzida. 

Mas também se tratou de um excelente trabalho da diplomacia portuguesa, que deve 
ser exaltado. Numa surpreendente acção convergente, os diferentes agentes políticos - Pre-
sidente da República, Governo e Partidos Políticos - perceberam como um alinhamento 
interno de posições seria útil. O Ministro Augusto Santos Silva foi diligente e eficaz. Desen-
volveu um argumentário sólido, tendo falado com todos os ministros de Negócios Estran-
geiros dos países membros de Conselho de Segurança. Também não devemos esquecer a 
actuação decisiva de uma hábil figura transmontana - o Embaixador Álvaro Mendonça e 
Moura - nosso representante permanente junto da ONU. Enfim, o processo correu bem e 
Portugal saiu muito prestigiado a nível internacional. 

No entanto, estou convencido que a ONU terá ganho mais ainda que Portugal. O 
mundo está em mudança e muitos conflitos internacionais fazem temer o regresso a um 
perigoso clima de guerra fria. Sendo a ONU a única plataforma internacional reconhecida 
para alcançar racionalidade a nível global, precisa de estar a altura da momentosa situação 
global que se antecipa. Daqui resulta a necessidade de uma liderança forte, desassombrada 
e esclarecida.  Por outro lado, a própria orgânica da ONU precisa de uma revisão. Tendo 
a sua estrutura sido pensada num período específico da história contemporânea, muito 
marcado pelo pós-de-guerra, é óbvio que já não se encontra adequada á realidade actual.     

António Guterres vai ter grandes desafios pela frente. No entanto, o processo de que 
resultou a sua clara eleição confere-lhe , se comparado com os seus antecessores, muito 
maior legitimidade e por isso também a autoridade que precisa para negociar e propor as 
suas ideias.

Resta desejar-lhe boa sorte, porque como se dizia na tropa “a sorte protege os audazes”.

Engenheiro Civil

POSITIVO

Vila Real

Jovens de Vila Real dão 
nova vida ao Barro Negro 
de Bisalhães, candidato a 
Património Imaterial da 
Unesco. Criaram o projeto 
“Bisarro” e em Dezembro 
é lançada uma coleção de 
louça de barro negro, com 
15 peças utilitárias.

NEGATIVO

Vila Real

O alegado homicida de 
Aguiar da Beira, procu-
rado há mais de oito dias 
pelas autoridades, foi esta 
terça-feira avistado na al-
deia de Assento, em Vila 
Real, segundo relatos de 
pessoas da localidade 
onde se concentrou um 
aparato policial, entre-
tanto desmobilizado.

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

A Câmara Municipal de Sabrosa aprovou em reunião cama-
rária a concessão das antigas escolas primárias de Vilarinho de S. 
Romão, Celeirós do Douro e Provesende para fins turísticos. Com 
esta decisão, o executivo além do retorno financeiro e tornar útil o 
espaço público, pretende evitar a degradação deste património de 
memória e enraizado na vivência das populações.

A Rede Social de Armamar preparou uma ação de formação e sensibilização em torno da te-
mática do Acolhimento de Refugiados. A sessão teve lugar a 6 de outubro, no edifício da Câmara 
Municipal. A iniciativa contou com as parcerias do Alto Comissariado para as Migrações e do 
Conselho Português para os Refugiados. Na sessão foram abordados pontos relacionados com: a 
Agenda Europeia para a Migração; o Plano Nacional de Acolhimento e Integração de Pessoas com 
Necessidades de Proteção Internacional e a promoção do acolhimento e integração à escala local.

Município concessiona três antigas 
Escolas Primárias para fins turísticos

Sopas e Merendas em Freixo de Espada à Cinta 

Desconto de 50% no transporte em Tabuaço

“Mais Município” na Erradicação da Pobreza 

Rede Social de Armamar promove Formação

Comemoração Dia Mundial dos Animais em Tarouca

Com o intuito de melhorar e personalizar os 
serviços, em áreas tão diferenciadas como o aten-
dimento ao público, a componente de manutenção 
dos edifícios municipais, ou a organização funcio-
nal dos mesmos, o Município de Vila Real adquiriu 
para todos os seus colaboradores ao serviço nas 
áreas da Educação e do Desporto um fardamento 
próprio e uniformizado. Este novo fardamento irá 
permitir uma mais fácil interação entre os seus fun-
cionários e os utilizadores daquelas infraestruturas.

Município de vila real reforça identidade institucional

Diálogo estruturado europeu“Preparar para a vida, 
preparar para a sociedade”em Vila Real

Todos os passageiros, com idade igual ou superior a 65 anos, do concelho de Tabuaço, podem 
usufruir de um desconto de 50 %, no preço do bilhete simples, em todas as carreiras regulares de 
serviço público. Este ano, o apoio estende-se aos bilhetes de volta (fora do Concelho), para além 
dos bilhetes de ida. Para o efeito, no ato de aquisição do título de transporte, os passageiros deverão 
apresentar uma declaração emitida pela Câmara Municipal de Tabuaço.

CAR do Pocinho distinguido em concurso de arquitetura 

Em mais um concurso de Arquitetura – AR Emerging Architecture Awards 2016, na sua 18ª 
edição, promovido pela revista Architectural Review, esteve presente a obra “Centro de Alto Ren-
dimento de Remo do Pocinho”, tendo sido selecionado para a shortlist final. No passado dia 27 de 
Setembro, o júri deu o seu veredicto, e atribuiu o 3º prémio ao arquitecto Álvaro Fernandes de An-
drade / Spacial AR-TE.

O mesmo conceito mas com uma programação reajustada, assim vai ser a nova edição do 
fim de semana gastronómico Sopas e Merendas, a realizar entre os dias 18 e 20 de Novembro, 
em Freixo de Espada à Cinta. Aos restaurantes participantes e stand’s de produtos regionais, vão 
juntar-se oficinas temáticas, uma exposição herbária com espécies da Península Ibérica, prove-
niente da Puebla da Sanabria (Zamora), conferências com docentes e investigadores da Univer-
sidade de Valencia e da UTAD, e uma exposição de produtos vegetais produzidos no concelho.

A Câmara Municipal de Vila Real e o Conselho Nacional de Juventude organizaram, no dia 
14 de outubro, no Espaço Juventude, um seminário e consulta presencial no âmbito do Processo 
de Diálogo Estruturado europeu. O diálogo estruturado (DE) é um processo que promove o 
debate conjunto entre jovens e decisores públicos sobre as prioridades, implementação e acom-
panhamento da cooperação europeia no domínio da juventude. É um mecanismo de consulta 
e auscultação que deve sustentar a política de juventude, quer a nível europeu como nacional.

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza celebra-se a 17 de outubro e será assi-
nalado também em Sabrosa com a realização de várias atividades ao longo do dia, que serão 
centradas numa campanha de recolha de alimentos, na realização de uma peça de teatro e do 
visionamento do filme “A Canção de Lisboa”.

Dia mundial da música em Tabuaço
O Dia Mundial da Música foi celebrado com diversas atividades que se iniciaram, na manhã 

do dia 30 de Setembro, no Centro Escolar com a exposição de instrumentos musicais e desenhos 
de alguns dos mais famosos compositores internacionais, como Bach, Mozart e Beethoven. Os 
alunos do 1º ciclo e pré-escolar puderam assistir depois a um concerto didático levado a cabo 
pelos Professores do Município, Tiago Gomes e Filipe Oliveira, impulsionadores de todas as 
atividades, tendo esse dia terminado na Fonte Luminosa, onde o grupo Memórias e Tradições 
presentou a audiência, que ali acorreu, com um espetáculo musical.

Dia Internacional do Idoso assinalado em Foz Côa 

O Dia Internacional do Idoso, 1 de Outubro, foi mais uma vez assinalado no concelho de Vila 
Nova de Foz Côa, desta vez, com um passeio ao santuário de “Alexandrina de Balasar” na Póvoa 
de Varzim.

 O município de Tarouca assinalou, no passado dia 9 de outubro, o Dia Mundial dos Animais, 
que se celebra a 4 de outubro. Durante a tarde foram muitos aqueles que quiseram participar, 
mimando alguns dos cães do Canil Municipal de Tarouca ou tirando fotos com a ave de rapina do 
Parque Biológico da Serra das Meadas - Lamego. Estiveram também presentes a equipa do Serviço 
de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e equipa cinotécnica da GNR.

FOTO: DR
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A equipa técnica, constituída por Arqueólogos e Arquitetos, que orientou e procedeu aos 
trabalhos de escavações arqueológicas no Centro Histórico de Freixo de Espada à Cinta, rea-
lizou a 4 de Outubro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma sessão de esclarecimento 
pública onde será feita a apresentação dos resultados finais dos trabalhos desenvolvidos.

A jovem Cassandra Cunha, Rainha das Vindi-
mas de Santa Marta de Penaguião, esteve no mês 
de setembro, a representar o concelho em Lagoa, 
na eleição nacional da “Rainha das Vindimas de 
Portugal”. No final, a candidata trouxe para o mu-
nicípio penaguiense o 3º lugar - 2º Dama de honor 
-  “deixando todo o concelho muito orgulhoso da 
sua prestação”.

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo viu aprovada uma candidatura efetuada ao progra-
ma Operacional Regional Norte – Norte 2020 para o projeto “Museu do Castelo” a implementar nas 
estruturas arqueológicas postas a descoberto, no centro urbano da vila de Moncorvo.

Santa Marta de Penaguião 
recebe 3º lugar na Rainha das 
Vindimas nacional

 Aprovada candidatura para criação de Museu do Castelo 
em Torre de Moncorvo 

Escolas de Murça assinalaram Dia do Diploma 2016

Resultados das Escavações Arqueológicas em Freixo 
foram agora apresentados 

Festival do Moscatel do Douro 

«Viver mais, viver melhor» em todas as freguesias 
de Mesão Frio
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  Breves

Realizou-se no Auditório Municipal de Murça, a cerimónia do Dia do Diploma 2016 do 
Agrupamento de Escolas de Murça. A mesa de honra foi constituída por José Maria Cos-
ta, Presidente da Câmara Municipal de Murça, da Presidente do Conselho Geral, Professora 
Maria do Céu Calvão, do representante da Associação de Pais, Nelson Bessa e do Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Murça, Professor José Alexandre.

Dando continuidade ao projeto implementado no ano de 2014, «Viver mais, viver melhor», a 
Câmara Municipal de Mesão Frio está a proporcionar aulas de ginástica, bem como hidroterapia, a 
decorrer respetivamente, uma vez por semana, em todas as freguesias do concelho e na piscina mu-
nicipal coberta. 

Festa das Vindimas em Peso da Régua

O Município do Peso da Régua, em parceria com a Associação Amigos Abeira Douro e o Rancho 
Folclórico e Recreativo de Godim, promoveu recentemente a Festa das Vindimas. O Cais da Régua 
voltou a ser o palco principal de inúmeras atividades temáticas. 

A segunda edição do Festival de Moscatel do Douro acontecerá, mais uma vez, na vila de Favaios, 
em Alijó, nos dias 21, 22 e 23 de outubro.A organização da Câmara Municipal de Alijó conta com as 
parcerias da Junta de Freguesia de Favaios e de vários agentes económicos da região. O evento tem 
como principal objetivo “promover o produto de excelência que é o Moscatel do Douro”.

FOTO: DR
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O município de Alijó atribuiu, recentemente, um subsí-
dio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
do Pinhão, no âmbito do “Regulamento Municipal de Atri-
buição de Subsídios e Apoios às Associações do concelho de 
Alijó”. Este apoio financeiro de caráter prioritário já contem-
plou outras Corporações de Bombeiros anteriormente: B.V. 
de Sanfins do Douro, Alijó e Favaios.

Município de Alijó apoia Bombeiros 
Voluntários do Pinhão 

Município de Carrazeda de Ansiães assina acordo de 2 
milhões para a requalificação de escola 

No passado dia 27 de Setembro foi assinado, en-
tre a Secretária de Estado Adjunta da Educação, Ale-
xandra Leitão e o Presidente da Câmara Municipal de 
Carrazeda de Ansiães, José Luís Correia, o Acordo de 
Colaboração para a Requalificação e Modernização da 
Escola Básica e Secundária de Carrazeda de Ansiães. 
Este documento “reveste-se de extrema importância 
para o futuro do ensino neste município”, uma vez que 
vai permitir a renovação e a introdução de melhorias 
significativas nas instalações da escola Básica e Secun-
dária, onde irá ser investido um total de 2 milhões de 
euros, financiados através do Programa Operacional 
Regional NORTE 2020.

A APDL está a elaborar um Plano de Gestão de Resíduos para a Via Navegável do Douro 
quepermitirá disciplinar a gestão de toda a via e, por conseguinte, incrementar a qualidade da 
imagem turística, com vista à sustentabilidade territorial. 

Esta iniciativa da entidade gestora vem dar resposta às situações de acumulação de resí-
duos nos cais, a maioria dos quais provenientes das embarcações que os utilizam.

APDL elabora plano de gestão de resíduos 
para a via navegável

FOTO: DR
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O Museu do Ferro e da Região de Moncorvo recebe no próximo dia 22 de Outubro, pelas 16h00, 
a inauguração de uma exposição de fotografia sobre Cogumelos Silvestres, da autoria de António 
Joaquim Fernandes. A exposição ficará patente até ao dia 30 de Novembro no Museu do Ferro e da 
Região de Moncorvo.

 Exposição de fotografia sobre “Cogumelos Silvestres” 
em Torre de Moncorvo 

FOTO: DR

Tabuaço atribui bolsas de estudo aos alunos 
do ensino superior

A Câmara Municipal de Tabuaço assume a obrigação em estimular e motivar os jovens 
para estudarem, contribuindo para a construção individual dos seus percursos formativos, 
ajudar à sua formação qualificada e apoiar financeiramente todos aqueles que cumpram os 
requisitos previstos no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos estudantes do en-
sino superior. No ano letivo 2015/2016 beneficiaram deste apoio 36 alunos. As candidaturas 
respeitantes ao corrente ano letivo encontram-se abertas. Os candidatos, ou quem os repre-
senta, devem dirigir-se aos Serviços de Ação Social no edifício da antiga Escola Preparatória 
Abel Botelho.
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Entrevista VivaDouro

Distinto atleta Paralímpi-
co Nacional e Internacional 
Mário Trindade afirma que 
2016 foi o “grande ano” da 
sua carreira. Ano que ficou 
marcado pela participação do 
atleta vila-realense nos Jogos 
Paralímpicos no Rio de Janei-
ro, um sonho com mais de 13 
anos que vê agora concretiza-
do. Leia a entrevista e fique a 
conhecer a história inspirado-
ra do atleta que quebra todas 
as barreiras para conquistar 
os sonhos e objetivos. 

semanas na mesma posição, posso dizer que se 
estivesse a morrer de sede não tinha força para 
chamar a enfermeira para me dar água. Após 
cinco semanas chegou o momento de sair da 
cama. Sentei-me na Cadeira de Rodas. Foi 
exatamente nesse momento que digo que voltei 
a nascer. Tive de aprender a fazer tudo de novo, 
desde comer, a vestir, sentar. Foi para mim o 
segundo nascimento porque tive que aprender 
tudo de novo, mas já com 18 anos. 

Depois deste segundo nascimento, como 
se desenrolou o regresso ao desporto?

Depois de um ano no Hospital São João 
e nove meses no Centro de Reabilitação de 
Alcoitão regressei finalmente a Vila Real e voltei a 
reencontrar-me com o amigo que me incentivou 
a praticar basquetebol e surgiu novamente 
o atletismo. Experimentei o atletismo com a 
equipa com que jogava basquetebol que me 
deixou experimentar a cadeira adaptada para 
praticar a modalidade. Emprestaram-me uma 
Cadeira para levar para casa e treinar. Era uma 

Cadeira antiga e pesada mas que dava para sentir 
o gosto de correr. A partir daí foram 13 anos de 
trabalho e de muito treino para conseguir atingir 
os objetivos a que me propunha.

Durante esses 13 anos sempre teve o sonho 
de participar nos Jogos Paralímpicos?

Esse é o sonho de qualquer pessoa que é 
atleta, sonha estar na maior competição que 
existe. Não há um atleta de verdade que se sinta 
realizado no final da carreira se não estiver 
presente numa competição assim. Era o meu 
sonho de há muito tempo, até mesmo quando 
andava a pé via os jogos na televisão e sonhava 
que um dia gostaria de estar lá a correr. Quando 
me iniciei no atletismo em Cadeira de Rodas 
voltei a pensar que talvez fosse possível. 

Qual foi a sensação quando finalmente 
recebeu a notícia que iria integrar o comité 
Paralímpico este ano no Rio de Janeiro?

A sensação foi brutal. Primeiro tive um 
desgosto, apesar de ter os mínimos para 

participar, o comité internacional só atribuiu 
nove vagas a Portugal, ficaram de fora oito aletas, 
incluindo eu. Entretanto houve a exclusão da 
Rússia por causa do escândalo do doping e então 
todos os atletas portugueses foram chamados 
novamente. Quando me ligaram foi uma alegria 
enorme mas para ser sincero só acreditei quando 
entrei no avião e aterrei no Rio de Janeiro. Não há 
palavras para descrever a entrada na cerimónia de 
abertura, ver aquela multidão. Quando Portugal 
entrou o barulho que eles fizeram a aplaudir foi 
algo que nunca esquecerei tão cedo. 

Foi um caminho percorrido até aqui que fez 
sempre acompanhado?

Sim, nada se consegue fazer sozinho e eu graças 
a Deus sempre tive pessoas ao meu lado. Tenho 
uma boa equipa por trás que também me ajuda a 
chegar onde quero porque sozinho era impossível. 
O desporto Paralímpico em Portugal ainda não 
é visto como de alta competição, não se apoia 
devidamente e posso dizer que o que consegui até 
hoje é graças aos amigos e família. 

Mário Trindade: “Se fosse fácil se calhar amanhã não me lembrava mas passei 
muitas dificuldades para lá chegar”

“Corre pelos teus sonhos” é a frase que o 
define, quando é que começou esta “corrida” 
no mundo do desporto?

Já começou ainda antes de eu ser deficiente 
motor. Foi na escola, quando o professor 
de Educação Física nos mandava fazer o 
aquecimento para a aula, enquanto os meus 
colegas davam três voltas eu fazia o dobro. Na 
altura, o professor aconselhou-me a ir para o 
atletismo porque corria muito bem. Segui o 
conselho dele. Falei com amigos e fizemos uma 
equipa de quatro, em Vila Real, cidade de onde 
sou natural. A partir daí participámos em várias 
competições, tendo já nessa altura conseguido 
atingir bons resultados. Tudo começou aí. Depois 
de ter ficado paraplégico e depois de dois anos de 
hospitais, um dia um amigo convidou-me para 
jogar basquetebol. Na altura desconhecia que as 
pessoas com deficiência podiam fazer desporto e 
a ideia que tinha desta modalidade eram aqueles 
senhores altos a jogar, com o cesto enorme. 
Fui fazer um treino experimental e depois não 
demorou muito até estar integrado na equipa. 
Joguei basquetebol durante 10 anos, os últimos 
dois representei a seleção nacional. Mas o 
atletismo sempre foi o meu desporto favorito. 
Em 2003 conheci o atletismo em Cadeira de 
Rodas, consegui que me emprestassem uma 
Cadeira e até hoje é correr pelos meus sonhos.

 
Costuma dizer que “nasceu duas vezes”, 

qual foi o ponto de viragem na sua vida?
Sim, a primeira vez nasci como todos nós. 

A segunda foi no dia em que fiquei Paraplégico. 
Os dois primeiros dias após a operação não me 
recordo de nada e quando acordei na cama do 
hospital não me conseguia mexer. Estive cinco 

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Mário Trindade, atleta Paralímpico natural de Vila Real
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É essa a principal dificuldade, conseguir 
financiamento?

Sim, sem dúvida que é a maior dificuldade. 
A verba que nos dão para as competições é 
pouca, praticamente há atletas que gastam 
isso num mês e numa ida a uma competição. 
Tenho 8750 euros para me preparar durante 
um ano devidamente para as competições e 
isso não chega a nada, cá em Portugal não há 
muitos atletas de alta competição e eu para 
competir com os melhores tenho que ir ao 
exterior. Convém estagiar com os bons atletas 
para estarmos ao nível deles. Não se pode estar 
num nível Paralímpico a pensar numa questão 
financeira. Quando chegamos das competições 
só perguntam pelas medalhas mas, durante os 
365 dias de um ano, ninguém quer saber de nós 
e das condições que tivemos para nos preparar. 
Portugal tem que rever urgentemente o apoio 
que  dá para o desporto adaptado. 

Quando partiu para o Rio de Janeiro tinha 

dois objetivos “ambiciosos”: fazer as finais dos 
100 e 400 metros. Chegou a terras lusas com o 
sentimento de dever cumprido?

Cheguei cá com o sentimento de dever mais 
que cumprido. O objetivo que tínhamos traçado 
era que se fizéssemos duas finais já era excelente 
porque estavam lá os melhores do mundo e eu 
no ranking mundial dos 100 metros estava em 
8.º lugar, e nos 400 estava em 18.º com alguns 
segundos de diferença para os finalistas. Nos 
100 metros, a primeira prova que fiz, consegui 
fazer uma eliminatória boa, apurei-me logo para 
a final, fiquei em 6.º o que me deixou bastante 
satisfeito. Nos 400 metros a eliminatória correu-
me muito bem, garanti também a passagem 
direta e um recorde nacional, depois a final já 
não me correu tão bem, terminei em 8.º lugar, 
mas o objetivo tinha sido conseguido. 

As expetativas foram então superadas?
Mais do que superadas. Foi mesmo muito 

bom e ficamos extremamente contentes. Com as 
condições que tive, conseguir fazer o que fiz foi 
superior às expetativas de qualquer um de nós. 

Após chegar do Rio de Janeiro foi ainda 
premiado com uma Medalha de Mérito 
Municipal concedida pelo município de Viseu. 

Dado os resultados que fiz, apesar de 
trazer o 6.º e o 8.º lugar, trouxe também dois 
diplomas para Portugal que são extremamente 
importantes. Quando cheguei cá o município 
de Viseu, cidade onde estou a residir há cerca 
de três anos, entregou-me a Medalha de Mérito 
Municipal. Fiquei bastante contente com o gesto, 
o município de Viseu tem-me apoiado bastante 
desde o primeiro ano em que vim para cá e 
este foi mais um gesto para me dar força para 
continuar a fazer mais e melhor. 

Estas conquistas deram-lhe mais força 
para continuar o seu percurso e quem sabe 
participar nos próximos Jogos Paralímpicos 
em Tóquio 2020?

Não preciso de muita motivação para 
continuar a fazer aquilo que faço porque já a 
tenho por natureza. Claro que são miminhos 
que sabem sempre bem. Agora terminou a 
época, comecei os treinos e para já vou trabalhar 
para o Campeonato do Mundo que vai decorrer 
em Londres no próximo ano. Claro que quero 
estar em Tóquio 2020 mas até lá ainda há muitas 
competições importantes pela frente e espero que 
a saúde também continue a permitir treinar. Se 
assim continuar espero estar em Tóquio e melhor 
do que estive agora no Rio de Janeiro. Espero até 
lá também conseguir mais patrocinadores, este 
ano vou trabalhar para conseguir mais apoios, 
para em 2020 estar em Tóquio a competir com 
os melhores de igual para igual. 

Pode dizer neste momento que 2016 foi o 

grande ano da sua carreira?
Sim, sem dúvida. Até agora foi um grande 

ano porque tive duas competições internacionais 
que foram o Campeonato da Europa e os Jogos 
Paralímpicos. No Campeonato da Europa 
trouxe duas medalhas, uma de prata e outra de 
bronze e nos Jogos Paralímpicos apesar de não 
ter trazido medalhas foi importante estar lá, 
conseguir vir com um 6.º e um 8.º lugar para 
mim soube a ouro. 

Qual foi o grande momento da sua 
carreira?

Tenho muitos momentos mas aquele que 
não me saí da cabeça foi mesmo a entrada no 
Estádio de Maracana e ouvir aquela multidão 
toda a berrar por Portugal. É um momento que 
não vou conseguir apagar. Ver aqueles atletas 
todos que um dia sonhei ser como eles e agora 
estive a competir com eles. 

Olhando agora para trás e para todo o seu 
percurso qual é o sentimento que fica? Sente 
orgulho do caminho que percorreu?

Sinto muito orgulho porque se fosse fácil 
se calhar amanhã não me lembrava mas passei 
muitas dificuldades para lá chegar, tive de abdicar 
de tanta coisa. Nestes últimos anos não fiz nada 
que me pudesse cansar hoje para o treino de 
amanhã. Há pessoas que já me disseram que sou 
muito obcecado. Mas lá está, sendo obcecado ou 
não, consegui fazer aquilo que muitos se calhar 

só sonham. 

Sem trabalho nada se consegue?
Sem trabalho nada se consegue. Sem 

dedicação é impensável, foram opções que tomei 
nestes últimos anos para conseguir alcançar aquilo 
que queria. 

Está arrependido? 
Não, não estou arrependido. Estou 

arrependido sim de não terem apostado mais em 
mim para eu poder fazer mais e melhor. Tudo 
aquilo que passei volto a fazer se sentir que há 
pessoas que acreditam em mim, no meu trabalho, 
e que em 2020 querem que eu esteja lá para dar 
luta e fazer outra vez todos os sacrifícios que tenho 
feito nos últimos anos. 

Sendo um homem sempre com objetivos 
definidos, qual é o seu próximo passo?

Se dependesse só de mim dizia que para o 
ano queria ganhar uma medalha no Campeonato 
do Mundo. Quero ganhar uma medalha numa 
competição destas, já ganhei a nível da Europa 
mas não me chega, quero a nível mundial. Isto se 
depender só de mim, do meu trabalho, mas não 
depende só de mim, depende de muita coisa e 
para isso preciso de apoio. Se até lá não conseguir 
apoio vou ter de repensar os objetivos. Tudo vai 
depender do apoio que consiga para a próxima 
época.■

Mário Trindade: “Se fosse fácil se calhar amanhã não me lembrava mas passei 
muitas dificuldades para lá chegar”
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Coube à Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Vila 
Real, Eugénia Almeida, a aber-
tura deste ciclo de workshops. 
A autarca considerou que o 
município “não podia alhear-
-se deste evento e desta dis-
cussão” e realçou a impor-
tância de discutir as matérias 
associados ao envelhecimento 
e às respostas que as organiza-

ções sociais têm disponíveis.
A primeira sessão contou 

com a presença de Vítor Frago-
so, psicólogo e professor na Uni-
versidade Sénior Contempo-
rânea do Porto e de Alexandra 
Magalhães, Diretora de Serviços 
do Centro Social, Recreativo 
e Cultural de Vilar de Maçada.

Vítor Fragoso focou a sua in-
tervenção no tema da inteligên-

cia emocional. Já Alexandra Ma-
galhães falou sobre a ideia de que 
as tecnologias informáticas se-
rão uma ferramenta obrigatória 
no processo de envelhecimento.

Durante a discussão final, 
que envolveu os participantes e 
convidados da sessão, foi ainda 
debatida a questão da falta de 
uma rede una as organizações 
socias na região. Para o presi-

dente da direção da Associação 
Vale d’Ouro, Luís Almeida, a 
abordagem desta temática por 
representantes das organizações 
sociais evidenciou que o funcio-
namento em rede, que o próprio 
tem defendido como fulcral para 
o setor cultural e associativo na 
região, é também neste contex-
to uma necessidade identifica-
da pelos profissionais do setor. 

Sobre o evento, Luís Al-
meida, mostrou-se satisfeito 
por terem sido superadas as 
expectativas a todos os níveis.

Este ciclo retoma-se a 19 
de novembro e 3 de dezem-
bro com sessões subordina-
das aos temas: “Criatividade 
e Empreendedorismo Social” 
e “Novos Seniores, novas res-
postas”, respetivamente.■

Associação Vale d’Ouro organiza Ciclo de Workshops sobre 
“Boas Práticas Gerontológicas”
A Biblioteca Municipal de Vila Real recebeu, no passado dia 8 de outubro, a primeira sessão do Ciclo de Workshops “Boas Práticas 
Gerontológicas” subordinada ao tema “Envelhecimento Ativo e Organizações Sociais”, que contou com a participação de mais de três 
dezenas de técnicos e especialistas da área.

“O sucesso alcançado e o 
apoio e incentivos recebidos in-
dicam que estamos no caminho 
certo e nele prosseguiremos”, 
afirmou ao VivaDouro Alberto 
Silva Fernandes, membro da or-
ganização do evento, ao revelar a 
intenção de voltar a realizar ou-

tro congresso no próximo ano. 
“O tema poderá ser dife-

rente, mas terá sempre como 
objetivo principal o desenvol-
vimento e sustentabilidade do ter-
ritório e das organizações em pro-
veitos das pessoas”, acrescentou. 

Tendo como base a discussão 

das principais necessidades do ter-
ritório, vários foram os temas em 
destaque no congresso, nomeada-
mente “A Educação e a Formação no 
Desenvolvimento do Território”; “O 
Estado, as Comunidades Intermu-
nicipais, as Autarquias e as Coope-
rativas no Desenvolvimento do Ter-

ritório”; “O Cooperativismo a nível 
Mundial, Europeu e em Portugal” e 
o “Turismo, Património e Cultura 
no Desenvolvimento do Território”. 

O painel de oradores foi essen-
cialmente constituído por persona-
lidades e entidades da região, sen-
do que a organização se mostrou 
igualmente satisfeita com a adesão 
do público à iniciativa, “o núme-
ro de participantes ultrapassou as 
150 pessoas, muito acima das pre-
visões mais otimistas. Estiveram 
presentes académicos, autarcas, 
cooperativistas, estudantes e sim-
ples cidadãos comuns, alguns deles 
desempregados, por tudo isto, fi-
camos, obviamente, muito satisfei-
tos”, anuiu Alberto Silva Fernandes.

“A discussão foi sobre o desen-
volvimento sustentável do territó-
rio, só que este não é possível, nem 
será viável, se os diversos agentes 
desse território não atuarem de for-

ma integrada e concertada, com o 
objetivo comum de aproveitamen-
to e aumento do conhecimento, 
criação de emprego e riqueza lo-
cal, manutenção e preservação do 
património construído, histórico e 
cultural, fixação da população, so-
bretudo dos mais jovens, atração de 
novos residentes e regresso dos ago-
ra reformados, que deixaram a sua 
terra em busca de melhores condi-
ções”, acrescentou o responsável.

O congresso “Desenvolvimento 
Sustentável do Território Douro e 
Trás-os-Montes” surgiu na conse-
quência das Jornadas Cooperativas, 
realizadas há dez anos em S. João da 
Pesqueira e Penela da Beira, sendo 
que na opinião de Alberto Silva Fer-
nandes esta “foi uma longa cami-
nhada que foi preciso percorrer, para 
se atingir e superar as expectativas 
que este congresso apresentava no 
início da sua preparação”, afirmou.■

Desenvolvimento do território Douro e Trás-os-Montes 
em discussão pelos vários agentes da região 
A Associação Portuguesa de Management (APM) organizou, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
e as cooperativas agrícolas, o congresso “Desenvolvimento Sustentável do Território Douro e Trás-os-Montes” nos dias 23 e 24 de se-
tembro. A organização mostra-se satisfeita com a primeira edição do evento e pretende voltar realizar a conferência no próximo ano. 

Texto e fotos: Salomé Ferreira
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O ciclo “Encontros Norte 
Conjuntura” visa assinalar os 
10 anos do “Norte Conjuntu-
ra”, um relatório trimestral que 
se destaca por reunir e analisar 
a informação disponível mais 
relevante para a identificação 
precoce das tendências que 
marcam a evolução económi-
ca, a curto prazo, da Região do 
Norte no contexto nacional.

 “É muito gratificante estar 
aqui 10 anos depois a celebrar 
um órgão que é muito relevan-
te sobre a região e que permite 
ser um instrumento de reflexão 
e de trabalho ativo”, afirmou 
Freire de Sousa, atual presi-
dente da Comissão de Coor-

denação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDRN). 

Na opinião do dirigen-
te o “Norte Conjuntura”, é 
um “instrumento de refle-
xão e de trabalho ativo” que 
“transmite informação mui-
to relevante sobre a região”. 

Em declarações aos jornalis-
tas, Freire de Sousa, defendeu 
que, no que diz respeito ao desen-
volvimento da região, “talvez se 
deva pensar em mudar um pouco 
a forma como atacamos os pro-
blemas da coesão em Portugal”.

Para o presidente da CCDRN 
“há um trabalho muito forte a fa-
zer na região norte”, do ponto de 
vista de “sermos capazes de per-

ceber o nosso interesse comum”. 
Sendo que a “grande conclusão 
é que há muito que nos sepa-
ra mas há muito que nos une”. 

“Cada vez há menos um 
problema entre interior e lito-
ral, há problemas específicos 
de desenvolvimento. É preci-
so rentabilizar esse potencial, 
ver essas diferenças e introdu-
zir políticas de diferenciação 
que respondam a essas diferen-
ças”, acrescentou o responsável. 

Eduardo Cabrita, Ministro-
-Adjunto, defendeu, durante 
a sua intervenção, que é “fun-
damental implementar uma 
estratégia de descentraliza-
ção”, apostando na competi-

tividade e coesão territorial. 
O membro do Governo con-

sidera ainda importante “um 
reforço do poder das Comu-
nidades Intermunicipais”, bem 
como a aposta na cooperação 
transfronteiriça como uma prio-
ridade para o desenvolvimen-
to dos territórios do interior.

Afirmando que gosta sem-
pre de ver as situações pelo 
lado positivo, António Fon-
tainhas Fernandes, reitor da 
UTAD, vê o interior como um 
“território desafiante”, onde 
a universidade transmonta-
na se assume como “uma uni-
versidade ligada ao território”. 

A sessão “NORTE & Terri-

tório” foi realizada em parceria 
com a Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro (UTAD). 
Com o propósito de contribuir 
para a reflexão em torno da de-
finição de políticas públicas e da 
aplicação dos fundos da União 
Europeia no Norte de Portugal, 
no programa constou ainda a 
presença de Rui Santos, Presi-
dente do Município de Vila Real; 
de Fernando Bianchi de Aguiar, 
reitor e membro do conselho ge-
ral, respetivamente, da UTAD; 
de Berta Nunes, presidente do 
Município de Alfandega da Fé, 
de Teresa Sá Marques, investiga-
dora da Universidade do Porto, 
e de Alberto Tapada, da AETUR.

“Encontros Norte e Conjuntura” realizaram-se em Vila Real
A CCDR-N realizou, a 30 de setembro, em Vila Real, o ciclo “Encontros Norte Conjuntura”. Subordinada ao tema “NORTE & Territó-
rio”, esta segunda sessão abordou as dimensões “Demografia e Estrutura Urbana” e “Territórios e Convergência Real”. A sessão contou 
com a presença, na abertura dos trabalhos, do Ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, e no encerramento, da Secretária de Estado do 
Ordenamento do Território, Célia Ramos.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Freire de Sousa, presidente da CCDRN

> Eduardo Cabrita, Ministro-Adjunto 
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Este primeiro curso de pós-
-graduação em Jornalismo Regional 
iniciou com uma aula aberta sobre 
“Jornalismo 3.0” proferida por Ri-
cardo Jorge Pinto, diretor adjunto 
de informação da agência Lusa.

A sessão foi aberta à comunidade 
e a “todos os que se interessam pelos 

novos desafios que se colocam ao jor-
nalismo no momento atual de mu-
dança de paradigma comunicativo”.

O curso dirige-se a estudantes de 
comunicação, a jornalistas regionais 
em busca de qualificações acrescidas, 
bem como a profissionais ligados a ga-
binetes de comunicação institucional.

Ricardo Jorge Pinto revela que o 
curso de pós-graduação irá conter 
“três pilares essenciais”, sendo eles 
o “Jornalismo de Proximidade”, o 
“Jornalismo Multimédia e a “Espe-
cialização”, uma vez que os jornalistas 
devem ter “conhecimentos especia-
lizados em áreas como a política, o 
internacional, a economia, a cultura e 
o ambiente”, afirmou ao VivaDouro. 

Na opinião do diretor adjun-
to de informação da agência Lusa, 
o “Jornalismo de Proximidade” é 
umas das “disciplinas nucleares des-
ta formação”, visto que “pretende 
explorar aquilo que é a necessidade 
cada vez maior de as pessoas te-
rem acesso a informação que lhes 
diga diretamente respeito”, revelou. 

“O papel do jornalismo regional 
deve ser analisado com muita atenção 

e o curso procurará dar competências 
adequadas para que nas diferentes 
plataformas o jornalismo seja eficaz 
nesta área”, acrescentou o jornalista. 

A marca da agência Lusa já está 
presente em duas outras pós-gradua-
ções: uma em Jornalismo Especiali-
zado, com a Universidade Fernando 
Pessoa, no Porto, e outra em Jorna-
lismo Internacional em Língua Por-
tuguesa, com o ISCTE, em Lisboa.

“Acreditamos muito nesta li-
gação entre as universidades e as 
empresas de comunicação e acha-
mos que este duplo efeito do ensino 
teórico e prático é muito impor-
tante para a formação de jornalis-
tas”, sublinhou Ricardo Jorge Pinto.

A pós-graduação desenvolve-se 
num modelo pedagógico em que 
todas as disciplinas são lecionadas 

por jornalistas da Lusa e por do-
centes de Comunicação da UTAD, 
“numa procura de um efeito pen-
dular, em que os alunos têm por 
um lado a reflexão teórica que os 
professores da UTAD lhes podem 
dar e por outro lado aquilo que é o 
conhecimento de mão na massa 
que os jornalistas da Lusa podem 
trazer”, afirmou o diretor adjunto 
de informação da agência noticiosa. 

Entre os inscritos neste curso 
estão estudantes, jornalistas e asses-
sores de autarquias. Segundo infor-
mou a UTAD, após a sua conclusão 
com sucesso, os alunos obtêm um 
diploma de estudos pós-graduados, 
que lhes permitirá candidatarem-se à 
continuação dos estudos no 2.º ciclo 
(mestrado) em Ciências da Comuni-
cação da academia transmontana.■

UTAD iniciou pós-graduação em Jornalismo Regional 
em parceria com a LUSA 
O primeiro curso de pós-graduação em Jornalismo Regional, que decorre no âmbito de uma parceria entre a Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto (UTAD) e a agência Lusa, arrancou, no passado dia 7 de outubro, na universidade transmontana.

PUB
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> Ricardo Jorge Pinto, diretor adjunto de informação da agência Lusa
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“Esta decisão teve em li-
nha de conta a área geográfi-
ca abrangida pelos atuais três 
postos de recenseamento, que 
deixam a descoberto uma área 
muito significativa da Fregue-
sia, na zona além rio, que é 

densamente povoada”, reve-
lou o presidente da Freguesia 
de Vila Real, Francisco Rocha.

Os postos de recenseamen-
to podem ser criados sem-
pre que o número de eleitores 
ou a sua dispersão geográfi-

ca o justifiquem. Esta preten-
são da Freguesia de Vila Real 
obteve a devida autorização 
da Administração Eleitoral. 

Segue-se agora a fase de ope-
racionalização do processo que 
passará, entre outros, pela defi-
nição da área geográfica do novo 

posto de recenseamento, por 
forma a garantir que os eleitores 
que vão ser recenseados possam 
ser associados automaticamente 
ao posto de recenseamento mais 
próximo da sua área de residência.

Francisco Rocha espera que 
este processo deve estar em 

execução no início do próximo 
ano, a tempo das próximas elei-
ções autárquicas. O processo vai 
contar também com o acompa-
nhamento da Câmara Municipal 
de Vila Real e dos partidos po-
líticos mais votados no Conce-
lho (PS, PSD, CDS, PCP e BE).■

Freguesia de Vila Real vai criar novo posto de recenseamento eleitoral
A Freguesia de Vila Real decidiu avançar com a criação de um novo posto de recenseamento eleitoral. Por deliberação da Junta e da 
Assembleia de Freguesia, foi decidido iniciar o processo conducente à implementação de um novo posto de recenseamento eleitoral na 
Freguesia de Vila Real.

FOTO: DR

Durante a sua permanência, o presiden-
te apresentou o projeto da Rede Mundial 
das Cidades Magalhânicas, “cujo conteúdo 
recebeu os melhores elogios, chegando a 
merecer aplausos por parte dos presentes”, 
revelou a autarquia em comunicado. Ficou 
patente mais uma vez que Fernão de Maga-

lhães é para esta comunidade científica um 
dos ícones de conhecimento e inspirador 
dos vários projetos espaciais, designadamen-
te relacionados com Marte. Uma sublimação 
ainda mais consubstanciada pela NASA ao 
reconhecer que o navegador português foi o 
primeiro a desenhar a órbita terrestre. 

Durante os contactos, a NASA mostrou 
interesse na colaboração técnica e cientifi-
ca com a rede das cidades magalhânicas e a 
projeção futura de formas de envolvimen-
to da agência espacial nas celebrações do 
Quinto Centenário da Viagem de Circum-
-Navegação. Ao mesmo tempo, foi ventilada 
por parte dos americanos a possibilidade de 
associar as comemorações dos 500 anos da 
viagem de Magalhães aos 50 anos da chega-
da do homem à Lua.■

NASA provou o néctar 
“Fernão de Magalhães”
Na passada sexta-feira, nas instalações da sede da National Ae-
ronautics and Space Administration, NASA, em Cabo Canaveral, 
nos Estados Unidos, o presidente da Câmara Municipal de Sabro-
sa, José Manuel Marques manteve contactos com a estrutura cien-
tífica da Agência Espacial Americana, nomeadamente com o seu 
cientista chefe de direção de ciências e exploração, James Garvin. Para além de continuar a ser possível 

requerer um veículo presencialmente na 
sede da AAUTAD, é agora também pos-
sível fazê-lo através do preenchimento de 
um formulário online no site da associação.

A associação anunciou ainda um 
aumento na frota automóvel da AAU-
TAD. Sendo que foi recentemente ad-

quirida uma carrinha de nove lugares 
que servirá o Desporto e a Cultura, bem 
como toda a comunidade académica.

“Ambas as iniciativas visam uma mais fá-
cil e eficaz gestão das reservas e requisições 
da frota automóvel assim como uma me-
lhor prestação de serviços aos alunos”, afir-
mou a associação através de comunicado.■

Plataforma online para requisição de 
transportes e aumento da frota 
automóvel da AAUTAD
A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (AAUTAD) desenvolveu uma plataforma para requi-
sição da sua frota automóvel. 

FOTO: DR

FOTO: DR

> Francisco Rocha, presidente da Junta de Freguesia

FOTO: DR
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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 Tabuaço, a 
obra que começou por ser um do-
cumentário, acabou por ser trans-
formada numa longa-metragem 
de ficção, pelo olhar do seu rea-
lizador, Marcantonio del Carlo. 

Dez anos separam a realização 
do filme “Tábuas com História” do 
início do Teatraço. A ideia partiu 
de Nucha Martins, presidente do 
grupo, que desafiou o ator e en-
cenador Beto Coville, atualmente 
diretor e encenador do Teatraço, 

a formarem um grupo de teatro. 
De uma ideia o Teatraço pas-

sou rapidamente para uma rea-
lidade e no mesmo dia em que 
Nucha Martins fez a proposta a 
Beto Coville conseguiu arranjar 
imediatamente sete pessoas inte-
ressadas em participar no projeto. 

E assim surgiu o grupo de tea-
tro de Tabuaço, atualmente consti-
tuído por 15 pessoas de faixas etá-
rias diversas, com vidas diferentes 
mas um gosto em comum, o teatro. 

“Tem sido um percurso feliz 
e engraçado, com os seus altos e 
baixos porque não é fácil hoje em 
dia manter e gerir uma associação, 
mas tem recebido a credibilidade 
das pessoas, principalmente da 
população de Tabuaço”, afirmou 
ao VivaDouro Nucha Martins. 

“Para mim a população é a parte 
mais importante de todas”, confes-
sou a presidente do grupo de teatro. 

“Tenho muito orgulho em 
dizer que o grupo de teatro de 
Tabuaço pertence unicamente à 
população porque é ela que nos 
mantém, apoia e tem orgulho de 
nós”, acrescentou Nucha Martins. 

O filme narra a luta de um 
grupo de teatro de Tabuaço, tam-
bém formado em 2007, orien-
tado pelo Dr. Matias, um ator/
dentista brasileiro, contra um po-
lítico que quer derrubar o antigo 
teatro da vila. Com a chegada da 
forasteira Maria Duarte, o gru-
po ganha um novo fôlego para, 
com o apoio da população, tentar 
travar a destruição do edifício. 

Também o Teatraço passou 

por “momentos complicados com 
o anterior executivo”. O grupo de 
teatro “teve uma época, durante 
quatro anos, bastante complica-
da mas que acabamos por ultra-
passar”, revela Nucha Martins. 

 “Não podemos dizer que a 
história é baseada em factos verí-
dicos, mas também não podemos 
dizer que não, porque de facto a si-
tuação do filme não é a mesma do 
Teatraço mas tem o seu fundo de 
verdade”, explica Nucha Martins. 

“Para mim, na personagem 
que eu fiz o que mudou foi o 
nome, eu deixei de me chamar 
Nucha para me chamar Joana. 
No entanto a Joana era a presi-
dente do grupo de teatro, como 
eu sou, era efetivamente a mão 
direita do encenador que deixou 

de se chamar Beto Coviille para 
se chamar Matias, até ai a reali-
dade se cruzou”, afirma a atriz. 

O “Tábuas com História” 
foi o primeiro filme em que a 
equipa do Teatro participou, 
no entanto não será o último, 
visto que já se encontram ou-
tros projetos em cima da mesa. 

Para Nucha Martins a “ex-
periência foi gratificante”, sen-
do que a título pessoal lhe dei-
xou a certeza que Teatro é o 
que gosta “realmente” de fazer. 

Quando parte da equipa voou 
até Los Angeles para participar 
no festival não estavam à espe-
ra de “trazer o prémio para casa”. 
No momento em que souberam 
da notícia, “ a primeira reação 
foi tirar uma fotografia ao pré-
mio e mandar uma mensagem 
ao presidente da Câmara a dar a 
notícia”, revelou Nucha Martins. 

“Foi fantástico é uma coi-
sa que não vamos esquecer 
tão depressa”, acrescentou. 

Nucha Martins dedica o pré-
mio ao público da vila duriense, 
“para mim aquele prémio não é 
do Teatraço, é sim da população 
de Tabuaço. Isto é a prova de que 
podem confiar em nós porque 
aquilo que fazemos é para vocês”, 
afirmou a presidente do grupo. 

Na opinião de Nucha Martins, 
mais importante do que ganhar o 
prémio foi “levar o nome da nos-
sa terra até outro continente”. As 
paisagens do Douro presentes no 
filme encantaram quem viu a obra 
cinematográfica, situação que Nu-
cha Martins acredita que possa 
trazer “mais visitantes à região”. 

Neste momento o grupo 
encontra-se a candidatar o fil-
me a outros festivais, sendo que 
para Nucha Martins “o impor-
tante é candidatar e o filme e Ta-
buaço ser falado nesses locais”.■ 

Grupo de Teatro de Tabuaço inspira filme vencedor 
de prémio internacional
De Tabuaço para o Mundo. Esta é a história do Teatraço, um grupo de Teatro Amador de Tabuaço que inspirou o filme “Tábuas com 
História”, vencedor do prémio de “Melhor Filme Internacional” no Los Angeles Brazilian Film Festival, no passado mês de setembro. A 
obra cinematográfica foi realizada no ano passado com o apoio e financiamento da Câmara Municipal de Tabuaço. 

> Bruno Silva, Nucha Martins e Beto Coville

Texto: Salomé Ferreira

FOTO: DR
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Armamar

Tendo surgido em 2008 com a 
designação “Feira das Atividades 
Económicas”, quando é que este 
evento passou a dar destaque ao 
produto de excelência do concelho 
de Armamar? 

 Em 2008 quando surgiu pre-
tendia ser o mostruário da atividade 
económica do município e seguimos 
a linha de outros eventos desta na-
tureza, até no nome. Mas ao fim de 
dois anos percebemos que o con-
ceito estava gasto, não era revelador 
da nossa identidade. Foi assim que 
num concelho agrícola elegemos a 
maçã, o nosso produto diferencia-
dor no quadro do Douro Vinhateiro 
em que nos situamos, para ser ela o 
“porta-estandarte” da promoção da 
atividade económica de Armamar.

A maçã é determinante para a 
economia do concelho? Quantas 
toneladas produzem anualmente?

A maçã é, como disse, antes 
de mais diferenciadora. Armamar 
situa-se em pleno coração do Dou-
ro Vinhateiro. Aqui se produzem 
vinhos que não precisam de apre-
sentação em mercado nenhum do 
mundo. Agora, dizer que no Douro 
também há maçãs, isso é que pode 
ser novidade. Armamar a norte con-
fronta com o rio Douro que delimita 

o território do município, onde se 
situam as nossas fantásticas Quin-
tas. Mas a sul estamos encostados 
ao planalto beirão onde se descobriu 
em tempos uma forte propensão 
para o cultivo de frutícolas, nomea-
damente a maçã. Armamar é tão-
-somente o município do país onde 
mais maçã se produz. Neste mo-
mento já podemos falar em valores 
da ordem dos 75 milhões de quilos 
por ano. Este ano as coisas não cor-
reram tão bem, contingências da 
atividade agrícola assim o quiseram 
mas isso não nos afetou só a nós. O 
número é esse: 75 milhões. E estou 
certo que, com os investimentos 
que os nossos fruticultores vêm fa-
zendo, vai aumentar a breve prazo.

Quais são as novidades desta 
8.ª edição da Feira da Maçã?

Todos os anos procuramos 
acrescentar mais alguma coisa a 
este grande evento. Este ano tam-
bém vamos ter novidades mas 
não as posso revelar. São surpresa.

Quantas pessoas esperam que 
venham a Armamar ao longo dos 
três dias do certame? 

Muitas, mesmo muitas. Como 
disse a Feira da Maçã tem sempre 
crescido e conquistado mais e di-

ferentes públicos. Mesmo ao nível 
dos expositores começámos por ter 
apenas os nossos agentes económi-
cos mas tivemos que abrir as por-
tas e receber também expositores 
nossos vizinhos e não só, tal era o 
interesse em estar presente neste 
certame. Vai certamente ser uma 
feira muito visitada. Assim espero.

Tendo a maçã como “porta-
-estandarte” de todo o evento, vão 
haver ainda outros produtos re-
gionais disponíveis na feira? Quais 
são os que destaca?

Os vinhos, como já disse. Te-
mos rótulos de excelência, servidos 
às melhores mesas do mundo e isso 
enche-nos de orgulho. Depois os 
fumeiros e enchidos, que são tam-
bém de qualidade reconhecida. Os 
nossos queijos de cabra, frescos e 
curados, onde investimentos re-
centes permitem preservar mais 
que um produto, um património. 
E vamos ter também representadas 
as empresas de suporte à agricul-
tura, sem as quais seria mais difícil 
crescer como temos crescido. As 
unidades de alojamento, da restau-
ração e de todos os que trabalham 
o setor do turismo, que olhamos 
cada vez com mais atenção. O que 
somos, o que temos e aquilo que 

sabemos fazer dá-nos a obrigação 
de assumir o destino turístico que 
somos e trabalhar para dar respos-
ta à procura, que é cada vez maior.

Quais são os momentos que 
distingue do programa da 8.ª edi-
ção da Feira da Maçã de Armamar?

O cartaz é variado. Vão ser vá-
rios os momentos que merecem ser 
apreciados. Da gastronomia às ma-
nifestações culturais, passando pe-
las festas noite dentro para os mais 
jovens. Não é fácil fazer distinções. 
Penso que tudo foi preparado com 
o cuidado de serem apostas ganhas.

O evento conta também com o 
apoio da CP, como surgiu esta par-
ceria?

Com a naturalidade de um 
evento que está a crescer e as parce-
rias são essenciais para trilhar esse 
caminho. O comboio é um dos sím-
bolos do Douro, as pessoas fazem 
uso dele para chegar até nós. E têm 
sido muitos os visitantes que apro-
veitam as vantagens que a CP e a Câ-
mara Municipal de Armamar ofere-
cem como resultado desta parceria.

Quais são os benefícios para os 
passageiros? 

Os interessados em visitar Ar-
mamar e a Feira da Maçã têm no 
comboio um desconto de 30%, nos 
serviços regional e inter-regional. 
Chegados à estação da Régua, que 
nos serve, a frota da autarquia afeta 
aos transportes fará gratuitamente o 
transporte da Régua até Armamar 
e o inverso. Uma viagem sem preo-
cupações, sem grandes custos e um 
belo passeio ao Douro e a Armamar. 

Quer deixar um convite para as 
pessoas visitarem a Feira da Maçã 
de Armamar?

Claro que sim. Armamar é uma 
terra pequena em tamanho mas 
grande na arte de receber. Somos 
gente de trabalho, que luta o ano 
inteiro, dia após dia, para colher 
da terra o fruto do seu trabalho e 
é com muito orgulho, e também 
vaidade, que mostramos esses mes-
mos frutos. A Feira da Maçã é isso 
mesmo: a expressão do que somos e 
o resultado do que fazemos. Assim 
aqui fica o convite, em meu nome 
pessoal e de todos os Armamaren-
ses, faça-nos uma visita. A Feira 
da Maçã tem muito para ver, ouvir 
e provar. E, claro, pode sempre le-
var um pouco de Armamar con-
sigo para casa. Esperamos por si!■

Maçã de montanha é rainha em Armamar ao longo de três dias 
Entre os dias 21 e 23 de outubro Armamar realiza a 8.ª edição da Feira da Maçã, um certame que pretende valorizar e divulgar o produ-
to ex-libris do concelho. Tendo como base a teoria de que “uma maçã por dia não sabe o bem que lhe fazia” a autarquia convida a visitar 
a vila neste fim-de-semana. Este evento é uma organização em parceria entre a autarquia e a Associação de Fruticultores de Armamar, 
contando ainda com o apoio da CP-Comboios de Portugal. O VivaDouro foi saber mais acerca do evento com João Paulo Fonseca, pre-
sidente da autarquia. Leia a entrevista. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> João Paulo Fonseca, presidente da autarquia
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Quem é Eduardo Rocha? 
Como é que começou a sua ligação 
com o PSD?

Isto vem de uma relação de mui-
tos anos, com o deputado Lima Cos-
ta, enquanto era autarca, e por uma 
ligação que existia de proximidade. 
Dentro da simpatia que existia pelo 
PSD surgiu também um dia a perspe-
tiva da militância. Isto há mais de 20 
anos. Não que essa filiação tenha tra-
zido uma forma diferente de ver e de 
estar mas senti ser importante, por-
que quando uma pessoa veste uma 
camisola de forma mais presente 
consegue discutir qualquer que seja o 
assunto de uma forma mais vigorosa. 
Daí tudo são passos, feitos com algu-
ma cautela, que me levaram a fazer 
parte de uma Assembleia Municipal.

Foi membro da Assembleia 
Municipal eleito nas listas do PSD?

Exatamente. Como estava a 
dizer, estive um tempo um pouco 
afastado por motivos de natureza 
pessoal e profissional e ingressei 
numa vida mais ativa há quatro 
anos quando por entendimento 
com o atual vice-presidente da au-
tarquia, Vítor Sobral, se perspetivou 
a construção de uma lista que nos 
levaria a ser candidatos à concelhia. 

Nesses quatro anos passaram 
pelo menos por um período autár-
quico em que ganharam a Câmara 
Municipal de S. João da Pesqueira?

Isso aconteceu efetivamente, fo-
ram as últimas eleições. Neste mo-
mento e porque entendi que reunia 
condições quer pessoais quer pro-
fissionais, quer de apoio dentro da 
militância do PSD de S. João da Pes-
queira, foi o momento que entendi 
ser oportuno para poder apresentar-
-me como candidato à Concelhia de 
S. João da Pesqueira. Houve enten-
dimento, com a formação de uma 
lista única, com consenso de uma 
grande parte dos militantes, pelo 
menos de todos aqueles que auscul-
tei. De tal maneira que nós tivemos 
uma votação em massa, cerca de 
98% de votação com voto a favor. 

Na política quando chegamos à 
vice-presidência temos três opções: 
no mandato seguinte abandona-
mos, mantemos a vice-presidência 
ou damos o salto para presiden-
te. O Eduardo Rocha deu o salto, 
quis ser presidente. O que é que 
no seu entender neste mandato 
vai mudar, o que é que estava mal 
para pensar que este momento 
seria o certo para se candidatar e 

ganhar as eleições da concelhia?
No que diz respeito ao tempo, 

é importante entender em termos 
conjunturais a nossa posição. O 
facto de assumir a presidência de 
uma Associação Humanitária, o 
facto de ser diretor da Escola Pro-
fissional, o facto de por inerência 
ter outras funções a nível regional, 
já não são só locais, leva a que te-
nhamos uma visão mais estratégica 
daquilo que para nós é entendi-
mento fundamental naquilo que 
sejam as prossecuções do concelho. 

O que me está a querer dizer 
é que a dimensão que o homem 
Eduardo Rocha tem no concelho 
de S. João da Pesqueira, atendendo 
às várias funções que desempenha, 
neste momento é a pessoa mais ca-
paz para conduzir daqui a um ano 
a uma vitória autárquica?

Absolutamente. Aliás aquilo que 
é objetivado por esta minha candi-
datura hoje na presidência tem a ver 
com aquilo que disse, tem a ver com 
o facto de não romper com aquilo 
que era a visão anterior, no entanto 
melhorá-la e isso significa exatamen-
te pensarmos nas várias dimensões. 
Quando falo de uma agenda local, 
da relação com os presidentes de 

Junta, quando falo do planeamento 
estratégico que está a ser construí-
do já com base no futuro para este 
biénio e simultaneamente com as 
autárquicas que aí vêm, está-se a dar 
um exemplo daquilo que se deu no 
passado. A minha pessoa enquanto 
presidente nomeado pelos restantes 
membros da concelhia tem um ob-
jetivo claro que é ganhar as próximas 
eleições autárquicas. Sendo certo que 
uma concelhia não se deve apenas e 
só preocupar com aquilo que é um 
candidato autárquico. Daí que a nos-
sa perspetiva seja muito mais abran-
gente. Esta concelhia não vem com-
bater o incombatível, esta concelhia 
vem tentar dar luz aquilo que ainda 
possa ter visibilidade, não porque já 
exista mas que possa ter existido e 
voltar a existir. O facto de nos irmos 
debater necessariamente com um 
centro de saúde mais equipado, mais 
capaz, que dê respostas que já deu no 
passado que neste momento não dá. 

Põe a hipótese de ser candidato 
à Câmara Municipal de São João 
da Pesqueira?

Um dia. 

Mas não em 2017?
Um dia. Estou a ser muito con-

creto, um dia. 

Para finalizar, há alguma pos-
sibilidade, a um ano de eleições, 
sendo que as últimas autárquicas 
foram disputadas por um movi-
mento independente, em que as 
pessoas conectadas com esse mo-
vimento são PSD. É sua intenção 
unir essas pessoas e apresentar um 
partido único ou acha que isso é 
impossível neste momento?

Para mim nada é impossível. 
Tudo é realizável. Isso depende não 
só de um lado mas de dois lados. 

Do seu lado em concreto há 
vontade disso?

Não há falta de vontade. Nós te-
mos que pensar não só numa lideran-
ça, temos de pensar num conjunto 
de pessoas ligadas à liderança. É ób-
vio que quando falamos de dissiden-
tes do PSD, se não todos uma parte, 
temos de pensar em pessoas que por 
motivos a que sou alheio deixaram 
de fazer parte de uma militância. 
Nesse sentido não tenho qualquer 
ressentimento em que quem quer 
que seja desse partido independente 
passe a fazer parte da lista. Desde que 
haja consenso das pessoas em aceitar 
determinadas pessoas nesta mesma 
estrutura. Uma vez que em dezem-
bro será o momento para se apre-
sentar candidatos, nessa altura certa-
mente que haverá boas novidades.■

Eduardo Rocha toma posse como presidente da Concelhia 
Eduardo Rocha foi eleito a 9 de julho como presidente da Comissão Política de Secção do PSD de S. João da Pesqueira. Sendo que a 30 
de setembro a Comissão Política de S. João da Pesqueira promoveu a sessão pública da tomada de posse formal dos novos órgãos de 
Secção do PSD para o biénio 2016 a 2018, com a presença de Luís Montenegro, líder Parlamentar do PSD e de Pedro Alves, presidente 
da Comissão Política Distrital. O VivaDouro esteve à conversa com Eduardo Rocha 

> Eduardo Rocha, presidente da Comissão Política de Seccção do PSD de S. João da Pesqueira

> Ricardo Rosa, Luis Montenegro, Eduardo Rocha e Lima Costa

Texto: Miguel Almeida
          Salomé Ferreira
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Sernancelhe

A realizar este ano a 24.ª edição 
da Festa da Castanha, como é que 
tem sido a evolução do certame até 
ao momento?

A Festa da Castanha tem evoluído 
de acordo com o tempo. A primeira 
foi feita por um conjunto de pessoas 
sernancelhenses, alguns responsá-
veis políticos, foi aí que nasceu a ver-
dadeira Festa da Castanha. Era um 
Magusto, em cima de uma carrinha 
de caixa aberta com o povo a provar 
o vinho no dia de S. Martinho com 
as melhores castanhas. Tudo isso foi 
evoluindo. Ao longo destes 20 anos 
foram-se criando condições físicas e 
de valorização cultural da nossa cas-
tanha que permitiram que a Festa 
da Castanha tenha hoje este patamar 
enorme e que não seja uma ativida-
de de cariz local. Hoje, por força de 
todas estas circunstâncias, assume-se 
como um evento de cariz nacional. 

É a imagem de marca cultural de va-
lorização de um produto endógeno. 

Esta Festa tem um grande signi-
ficado para Sernancelhe, acabando 
mesmo por ser uma homenagem 
aos produtores de castanha e agri-
cultores do concelho?

Sem dúvida. A Festa da Castanha 
tem várias funções, uma delas é es-
sencialmente a valorização da nossa 
castanha. Acima de tudo é também 
uma homenagem aos produtores e 
um estímulo para que continuem a 
acreditar que a castanha, apesar de to-
dos os problemas que têm assolado os 
nossos castanheiros, é um produto de 
excelência e que tem uma valorização 
económica muito forte e um contri-
buto muito importante para a eco-
nomia do concelho de Sernancelhe. 

Sendo um produto determi-

nante para a economia do concelho, 
quantas toneladas produzem anual-
mente?

Cerca de 900 toneladas por ano. É 
óbvio que os anos são muito difíceis, 
as alterações climáticas têm criado 
algumas dificuldades e a produção da 
castanha tem diminuído significativa-
mente. Este ano não é muito diferente 
dos outros que temos vivido, apesar 
de a produção ter caído um pouco. Si-
tuação que teve uma repercussão ne-
gativa na economia do concelho, que 
chega a angariar cerca de 3 milhões 
de euros por ano. Espero que a qua-
lidade se mantenha para garantir pelo 
menos essa componente económica.

Esta Festa acaba também por ser 
um cartão-de-visita para trazer visi-
tantes até ao concelho de Sernancelhe?

Nós assumimos como imagem 
de marca para Sernancelhe a Cas-
tanha. Temos três elementos que 

são muito importantes na nossa 
cultura: a castanha, o Santuário da 
Senhora da Lapa e Aquilino Ribei-
ro. Conseguimos ter três ex-líbris 
que nenhum deles está restrito à ca-
pelinha de Sernancelhe mas sim a 
um universo que é o mundo e tam-
bém a força que tem para Portugal.

Quais são as novidades este ano? 
Essencialmente tudo que existe 

dentro da festa, à exceção de um ou 
outro produto endógeno, todos os 
produtos que nós podemos ver no 
certame são produtos derivados de 
castanha, nas mais variadas áreas. É 
uma festa de valorização da nossa 
castanha. Os nossos stands e produ-
tores também trazem inovações que 
estamos ansiosos por as conhecer. As 
novidades vão ser também nos per-
cursos, quer no BTT, quer no percur-
so pedestre, todos os anos o vereador 

Armando Mateus faz esse trabalho 
de criar algo novo para o certame. 

A Esproser, Escola Profissional 
de Sernancelhe, vai ter também um 
papel ativo na Festa da Castanha. 

É óbvio. A Escola Profissional é 
uma parceira muito ativa em tudo o 
que são atividades culturais, despor-
tivas, literárias. Na área da gastrono-
mia a escola tem um curso ligado à 
Restauração, portanto nessa área tem 
a obrigação de poder participar. A 
Escola é um dos elementos determi-
nantes para que haja realmente algo 
de diferente e de mostrar que é uma 
das escolas mais importantes a nível 
da formação nesta área na região.

Passando para a parte desporti-
va do evento, o que esperam para a 
prova de BTT deste ano?

O trilho deste ano é diferente. O 
nosso BTT tem apenas um objeti-
vo: fazer um passeio para as famílias 
e amigos. Tem sempre uma virtude 
que é o facto de ao longo do percurso 
haver um conjunto de atividades cul-
turais que se vão desenrolando para 
entreter os nossos participantes. Para 
além de ser um passeio divertido e 
nada difícil, por isso é que o vou fazer 
também, tem esta forma de promoção 
dos nossos produtos, da nossa cultura 
e acima de tudo das nossas paisagens. 

Quer deixar um convite para as 
pessoas visitarem Sernancelhe?

Venha a Sernancelhe 
pela mão de Aquilino Ribei-
ro visitar a Festa da Castanha.■ 

Sernancelhe realiza 24.ª edição da Festa da Castanha 
O município de Sernancelhe realiza, entre os dias 28 e 30 de outubro, a 24.ª edição da Festa da Castanha, dedicada à promoção e divul-
gação do produto ex-libris do concelho. Com uma produção anual de 1500 toneladas no ano passado, a castanha assume-se como um 
produto determinante para a economia do concelho que se assume como a “Terra da Castanha”.  O VivaDouro esteve à conversa com 
Carlos Silva, presidente da autarquia, para saber mais acerca do evento. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Carlos Silva, presidente da autarquia e Armando Mateus, vereador > O certame dá destaque à castanha, produto ex-líbris do concelho > Percurso de BTT distingue-se pelas belas paisagens 



16

Especial Vindimas

VIVADOURO  OUTUBRO  2016

O tempo é de vindimas no 
Douro. Queimam-se os últi-
mos cartuchos e apanham-se 
as uvas que restam da colhei-
ta que ficou marcada por uma 
quebra de cerca de 30% na 
produção devido ao míldio e 
ao granizo. Mas menos quan-
tidade não é sinónimo de me-
nos qualidade, uma vez que 
os produtores acreditam que a 
qualidade do vinho é superior 
este ano. 

afirmou o enólogo enquanto acompanhava 
a vindima. 

Mas nem a chuva para as vindimas e 
a boa disposição entre os trabalhadores. 
Marisa Pereira, jovem de 25 anos, levanta-se 
todos os dias às quatro da manhã para fazer 
a viagem de Baião até São João da Pesqueira 
e pegar ao trabalho às sete horas da manhã. 

“É um trabalho duro e pesado mas gosto 
muito do trabalho que faço. A parte difícil 
das vindimas são as viagens, o transporte, 

e principalmente quando está mau tempo, 
mas com boa disposição tudo se consegue”, 
explica a empreiteira agrícola que traz com 
ela uma equipa também de Baião. 

Em época de vindimas, a empresa 
contrata cerca de 100 pessoas para integrar 
a equipa. “Não é fácil arranjar pessoas para 
trabalhar, até porque o Douro é uma zona de 
trabalho humano, não é possível vindimar 
com máquinas”, revela António Bastos. 

Apesar da dificuldade em arranjar mão-

de-obra, o enólogo refere a vantagem que 
a empresa tem ao “ajudar a criar postos de 
trabalho na região”. 

Para Fernanda Ferreira, 46 anos, estas 
andanças já não são novidade, “há 20 anos 
que faço vindimas”, explica a trabalhadora. 

“Há melhores condições de trabalho 
atualmente”, afirma Fernanda Ferreira 
enquanto apanha os cachos da videira. Um 
atrás do outro vão enchendo o balde que será 
carregado posteriormente para o camião que 

Menos quantidade mas qualidade superior na colheita deste ano no Douro 

Mais um dia de vindimas na Quinta 
do Cadão em São João da Pesqueira. A 
colheita está praticamente a terminar. 
Depois dos dias de calor tórrido veio agora 
a chuva refrescar o trabalho de quem anda 
na vindimas mas também “estragar as uvas 
que ainda estão nas videiras”, explica o 
encarregado da equipa. 

Já com grande parte das vindimas feita, 
os trabalhadores encontravam-se na Quinta 
do Vilarinho, uma das propriedades da 
empresa, que se distingue pela harmonia 
entre a vinha e o olival. 

 A empresa Mateus e Sequeira possui 
400 hectares de vinha, toda ela com 
benefício e com as castas mais típicas do 
Douro plantadas. Essa é, de resto, uma 
das filosofias da empresa, “manter as 
características de um vinho tradicional 
duriense”, explica António Bastos, enólogo 
responsável na empresa.

 “Partimos apenas das castas típicas, não 
utilizamos nada que não seja tradicional do 
Douro, temos apenas as castas mais nobres”, 

Texto e fotos: Salomé Ferreira
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transporta as uvas até à Adega, onde são 
encaminhadas para a Cuba de fermentação 
e daí trabalhadas para dar origem ao vinho. 

“Conforme a chegada da uva 
encaminhamo-las para um determinado 
produto, este ano é atípico, muito quente, 
com baixa produção, e nós tivemos que 
pensar muitas vezes o que estávamos a fazer, 
não podíamos canalizar todas as uvas para 
fazer vinhos de determinadas características 
quando o ano pela falta de quantidade não 

nos ia permitir fazer a panóplia toda que 
temos de realizar e aí temos de equacionar”, 
explica António Bastos. 

O enólogo aponta para uma quebra 
de 40% na produção na região do Douro, 
“este ano há menor quantidade, há um 
decréscimo bastante significativo em 
quantidade”, referiu.

“Nas nossas vinhas, devido à excelente 
equipa de viticultura conseguimos 
manter a quantidade, até aumentamos 

um bocadinho, mantendo a qualidade”, 
acrescentou. 

Apesar da quebra na produção, 
“qualitativamente 2016 vai ser um ano 
de excelente qualidade. A quantidade 
diminuiu e a videira consegue ceder às uvas 
mais recursos”, conta António Bastos. 

Empresa pretende continuar 
a apostar na proximidade com o 
viticultor

“Esta é uma empresa que desde o início 
apostou na proximidade com o viticultor”, 
explica António Bastos, ao afirmar a 
intenção de continuar com esta filosofia. 

A empresa Mateus e Sequeira caracteriza-
se como “jovem e empreendedora”, com 
um passado de trabalho ligado à tradição 
vitivinícola e à investigação na região do 
Douro Vinhateiro, tem ainda nos planos 
futuros a constituição de novos centros de 
vinificação.

“Estamos a perspetivar o nascimento 
de Adegas novas e a aumentar ainda mais 
a produção e queremos estar cada vez mais 
próximos das várias sub-regiões”, afirmou o 
enólogo.

Sendo que a “grande aposta” da empresa 
“foi sempre fazer vinhos de qualidade e 
conseguir fazer produtos com um preço 
bastante competitivo”, a internacionalização 
continua a ser a estratégia, “apesar do 
mercado nacional neste último ano ter sido 
também uma prioridade”. Neste momento a 
Mateus e Sequeira exporta cerca de 60% da 
produção. 

A empresa vinícola produz desde 
Vinhos de Mesa (Branco, Tinto, Rosé), até 
ao famoso vinho do Porto, passando ainda 
pelo Moscatel. Segundo António Bastos, 
neste momento, a empresa “talvez seja um 
caso raro na região no que diz respeito 
aos brancos, uma vez que conseguimos 
produzir 1/3 de vinho branco em relação ao 
tinto, o que é uma raridade”.

No futuro, a estratégia passa também por 
criar novas marcas, “não só pelo  mercado 
nacional, que está a solicitar, mas também 
porque no mercado externo há novos nichos 
de mercado”, concluiu o enólogo.■

Menos quantidade mas qualidade superior na colheita deste ano no Douro 
Especial Vindimas

“Há melhores condições de 
trabalho atualmente”. 

Fernanda Ferreira, 
trabalhadora

“É um trabalho duro e 
pesado mas gosto muito do 
que faço”.

Marisa Pereira, 
trabalhadora

> António Bastos, enólogo da Quinta do Cadão

> Manuel Mateus e Cláudia Mateus, proprietários da empresa 
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Na Quinta dos Amores, em 
Ferreirim, a vindima arranca aos 
primeiros raios de sol e dura até 
ao pôr-do-sol, “aqui trabalhamos 
de sol a sol”, revela Manuel Gu-
terres, proprietário da Quinta. 

O início da lavoura bem cedo, 
para aproveitar a frescura da ma-
nhã, é comum à maior parte das 
Quintas nesta altura. Aqui, a dife-
rença é outra, não existem pessoas 
contratadas para fazer a vindima. 
Todo o trabalho é feito através 
do espirito de entreajuda entre os 
habitantes da aldeia, “nós ajuda-
mos e depois também nos vêm 
ajudar”, explica Manuel Guterres. 

“É uma tradição que já vem do 
tempo dos nossos avós e bisavós e 
neste momento ainda se continua 

a fazer”, acrescentou o produtor. 
Nas vinhas da Quinta dos 

Amores o ambiente é de festa 
durante esta época, “existe uma 
grande amizade entre as pessoas, 
esta tradição tem sido uma ma-
neira de unir as pessoas”, afirmou 
ao VivaDouro Manuel Guterres. 

Entre as dezenas de pessoas que 
se encontravam a ajudar na vindima 
poucos eram os jovens presentes, 
situação que causa alguma preocu-
pação entre os habitantes de Ferrei-
rim, “a população está a envelhecer, 
os jovens emigram e provavelmente 
no futuro vamos ter que começar 
a contratar”, confessou o produ-
tor da região do Távora-Varosa. 

Maria Cecília Raimundo, 69 
anos, era uma das habitantes a 

colaborar na vindima da Quin-
ta dos Amores. Já com uma vas-
ta experiência em trabalhos na 
vinha, Maria Cecília Raimundo 
mostra grande agrado em ajudar, 
“aqui em Ferreirim ajudamos uns 
aos outros porque senão não te-
mos gente”, revelou ao VivaDouro. 

O sentido comunitário e o 
amor pela vinha e pela região fa-
zem assim um dia de trabalho nas 
vinhas de Ferreirim. Amor esse 
que deu nome à Quinta de Manuel 
Guterres, “Quinta dos Amores”, 
mas que também o levou a abra-
çar a agricultura como profissão.

“Acompanhei os meus pais nesta 
atividade, o amor pela região e pelas 
vinhas ficou-me no sangue”, revelou. 

Na propriedade, Manuel Gu-

terres tem plantado dois tipos de 
vinhas. De um lado, com cerca de 
cinco hectares, tem “Cepa anti-
ga”, vinhas centenárias herdadas 
dos seus antepassados. Por outro, 
tem vinha nova, uma aposta re-
cente com o objetivo de moder-
nizar e rentabilizar a atividade, 
uma vez que estas novas castas são 
mais valorizadas do que as antigas. 

“Estamos agora a modernizar 
para as castas novas por incentivo 
da Cooperativa Agrícola do Távora 
para fazer o espumante típico das 
nossas terras”, explicou o produtor. 

Para além de as uvas serem mais 
valorizadas na hora de entrega à 
Cooperativa, a nova vinha, com 
cerca de dois hectares, tem ainda 
a vantagem de ser “mais rentável” 
e ter já implantados sistemas agrí-
colas modernos, nomeadamen-
te o sistema de rega gota a gota. 

Apesar destas vantagens, Ma-
nuel Guterres considera que “o pre-
ço das uvas continua a ser muito 
baixo nesta região”, afirmou. “O in-
centivo que temos não é o preço, an-
tigamente pagavam mais, devia ser 
ao contrário, pagarem agora mais e 
antigamente menos”, acrescentou. 

Manuel Guterres tem vin-
do a diminuir a vinha antiga 
nos últimos anos, “dá mais tra-
balho e menos produção, te-
nho mantido esta vinha mais 
pela tradição”, referiu o produtor. 

No que diz respeito à colheita 
este ano, Manuel Guterres revela 
que “não está tão boa”, na opinião 
do viticultor “o inverno foi longo 

e fez com que aparecessem várias 
doenças, que por o inverno ser lon-
go não se conseguiram tratar nas 
alturas corretas e daí a quebra da 
produção”. No entanto, apesar da 
quebra na produção a qualidade 
do produto mantém-se a mesma.■

 

Entreajuda é a palavra de ordem nas vindimas em Ferreirim
A freguesia de Ferreirim, Sernancelhe, distingue-se pelo espirito de entreajuda entre os habitantes na altura da Vindima. Produtores 
não têm necessidade de contratar mais trabalhadores nesta altura do ano devido a esta tradição centenária de ajuda entre os habitan-
tes. A tradição pode, no entanto, estar em risco no futuro devido à falta de jovens na localidade. 

> Manuel Guterres, proprietário da Quinta dos Amores

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

“A altura das vindimas 
é uma festa aqui em 
Ferreirim, ajudamos 
uns aos outros”.

Ana Maria, habitante de 
Ferreirim

“Gosto muito de vir 
para aqui, é o nosso 
trabalho”. 

Maria Cecília Raimundo, 
habitante de Ferreirim
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Durante quinta-feira, 6 de 
outubro, os pilotos e navegado-
res percorreram o trajeto sinuo-

so que os levou até ao Santuário 
dos Remédios. Os apaixonados 
pelo desporto automóvel viven-

ciaram assim os tempos áureos 
das provas de corrida e voltaram 
a admirar os carros que fizeram 

história no Rally de Portugal. 
Esta foi a oitava vez que 

o Rally de Portugal Históri-
co aconteceu na cidade la-
mecense, numa prova que 
que cumpriu um périplo de 
mais de 2 mil quilómetros 
e que terminou no Estoril. 

“Segundo a organização, a 
Bélgica faz-se representar por 
18 formações, seguida de Espa-
nha com 14, Inglaterra e Suíça, 
ambas com duas equipas, e Itá-
lia com uma dupla de pilotos”, 
afirmou a autarquia lamecense, 
evidenciando a “presença eu-
ropeia muito forte que ajuda 
a concretizar um dos princi-
pais objetivos da organização: 
a divulgação turística do país, 
a provar que Portugal é mui-
to mais do que Sol e praia”. 

Com um número de 120 

inscritos, a prova de regulari-
dade do Automóvel Clube de 
Portugal contou com a parti-
cipação do vencedor das últi-
mas três edições, João Mexia, 
a encabeçar um pelotão de 29 
formações nacionais, ao qual 
se juntaram representantes de 
outras seis nacionalidades, com 
destaque para 54 franceses.

“A mistura de competitivi-
dade, turismo e convívio social 
torna este rally uma prova de 
características únicas no nosso 
país e no mundo. Carros clás-
sicos do antigo Rally de Por-
tugal e do Mundial prometem 
proporcionar uma excelente 
oportunidade de contacto entre 
o público e os pilotos que admi-
ram, garantindo a realização de 
uma grande festa de automobi-
lismo”, concluiu o município.■

Rally Portugal Histórico sobe a Rampa dos Remédios
Os participantes do Rally de Portugal Histórico subiram no dia 6 de outubro, a Rampa dos Remédios em competição por duas vezes. 
Segundo a autarquia esta é uma prova “de créditos já firmados a nível nacional e internacional”.

FOTO: DR

A principal finalidade do Coro da 
Misericórdia de Lamego será partici-
par uma vez por mês na missa domi-
nical que às 12 horas é celebrada na 
Igreja das Chagas e nos espetáculos, 
promovidos por esta instituição, den-
tro e fora do concelho, ou organizados 
por outras entidades públicas ou so-
ciais.

O coro será dirigido por um maestro 
com uma larga experiência profissio-
nal e acompanhado por um reputado 
organista. “Pensamos ser uma excelen-
te oportunidade para, todos quantos 
o venham a integrar, se enriquecerem 
musical e vocalmente”, afirmou o Pro-
vedor António Marques Luís.  

A unir os futuros elementos que 

vão compor este grupo coral estará o 
amor à cultura musical. Nas suas atua-
ções, está previsto que interprete vá-
rios géneros musicais, em particular 
música erudita. Recentemente a insti-
tuição de solidariedade social adquiriu 
um órgão, de uma marca de referência 
(Ahlborn), para, “com a sua magnífica 
sonoridade e versatilidade, animar as 
celebrações que decorrem na Igreja das 
Chagas”, afirmou a instituição.

A criação do primeiro Coro da Mi-
sericórdia de Lamego “enquadra-se 
na atual estratégia da instituição de 
desenvolver e consolidar o seu contri-
buto para o engrandecimento da vida 
cultural da cidade”, revelou a autarquia 
em comunicado.■

Misericórdia de Lamego cria primeiro 
coro em 500 anos de história
Fundada no início do século XVI, a Santa Casa da Misericórdia 
de Lamego vai criar pela primeira vez na sua história um grupo 
coral constituído essencialmente por funcionários e “irmãos” da 
instituição, que querem participar de forma voluntária, mas que 
também poderá ser aberto à participação dos seus familiares di-
retos.

No âmbito da disponibilização da 
autarquia, para o acolhimento de uma 
família de refugiados, realizou-se nos 
Paços do Concelho uma ação de for-
mação e sensibilização sobre o tema. 
A autarquia lamecense tem reservado 
um apartamento de tipologia T4, si-
tuado no centro da cidade, “capaz de 
proporcionar um acolhimento digno 
e seguro para aqueles que fogem da 
guerra e querem vir para o nosso país”, 
realçou a autarquia em comunicado. 

Ministrada pelo Alto Comissariado 
para as Migrações, a ação de formação 
pretendeu “ser uma resposta formati-
va para os técnicos de intervenção so-
cial e para os parceiros que integram 
o Conselho Local de Ação Social e que 
sentem necessidade de desenvolver e 

aprofundar conhecimentos e compe-
tências em matéria de acolhimento 
de refugiados”, afirmou a instituição. 

A Câmara Municipal de Lame-
go aguarda, neste momento, por uma 
resposta em relação à manifestação de 
disponibilidade, nomeadamente por 
parte da Secretaria de Estado da Ci-
dadania e Igualdade. A autarquia pre-
tende, dentro das suas possibilidades, 
“ajudar a devolver a esperança e parti-
cipar no esforço humanitário que Por-
tugal e a Europa estão a levar a cabo 
para reintegrar os refugiados. Para 
além das necessidades básicas, poderá 
apoiar um eventual acesso ao merca-
do de trabalho por parte dos adultos 
e apoiar o regresso à escola por parte 
das crianças”, concluiu o município.■

Ação de formação ajuda a acolher 
refugiados 
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Lamego recebeu uma 
ação de formação e sensibilização dedicada ao acolhimento de re-
fugiados, na sequência da disponibilidade que esta instituição já 
manifestou, junto do Governo, para acolher uma família de refu-
giados.
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A partir de 2017, e duran-
te os próximos oito anos, o 
CTOE, instituição que forma 

os conhecidos “rangers”, vai ser 
alvo de uma reorganização das 
suas infraestruturas, com um 

conjunto de obras associadas. 
“Esta “aspiração antiga” 

prevê a concentração das com-

ponentes operacional e de for-
mação no Aquartelamento de 
Penude e a criação de alojamento 
em áreas de trabalho no Aquar-
telamento de Santa Cruz, onde 
serão investidos 2,9 milhões de 
euros. Em simultâneo, o Aquar-
telamento da Cruz Alta será “li-
bertado” para outros fins”, reve-
lou a autarquia em comunicado.

Durante a sua visita ao con-
celho lamecense, que o levou 
a conhecer todas as instala-
ções que compõem o Centro 
de Tropas de Operações Espe-
ciais, Azeredo Lopes salientou 
o espírito de colaboração da 
Câmara Municipal de Lame-
go para o futuro deste projeto. 
“Hoje pudemos apercebermo-
-nos que foi feito um esforço 
com muito rigor: não há aqui 
nenhuma despesa que consiga 
apontar como excessiva e, ao 

mesmo tempo, prevê a liberta-
ção de um dos espaços”, referiu 
o Ministro da Defesa Nacional.

Francisco Lopes, presidente 
da autarquia, realçou a “ligação 
umbilical” que os lamecenses 
mantêm com o CTOE e com a 
vida militar, “trata-se de uma 
das mais emblemáticas institui-
ções do nosso Exército e que, ao 
longo dos anos, granjeou grande 
fama no nosso país e no estran-
geiro, nomeadamente pela sua 
participação em missões em ce-
nários de guerra”, afirmou o edil.

Na sua visita, Azeredo Lopes 
aproveitou ainda a deslocação a 
Lamego para “conhecer a reali-
dade das atividades de natureza 
militar desenvolvidas por esta 
unidade de elite do exército por-
tuguês, nomeadamente as suas 
múltiplas capacidades, valências 
e meios”, sublinhou a autarquia.■

Governo vai modernizar o Centro de Operações Especiais de Lamego
O Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE),  vai ser alvo de um investimento de 11 milhões de euros para “corrigir uma si-
tuação que começava a ser grave, de ausência de condições mínimas para que pudesse atuar normalmente”, anunciou o Ministro da 
Defesa Nacional, Azeredo Lopes, no final da visita que efetuouà cidade em setembro.

Com um investimento previs-
to de 4 milhões de euros, financia-
do em 85 por cento pelo FEDER, 
a autarquia lamecense garante 
300 mil euros para solucionar, em 

definitivo, os problemas básicos 
que esta infraestrutura apresenta 
e que resultam do facto de não 
terem ocorrido, ao longo dos úl-
timos anos, intervenções relevan-

tes que visassem a sua moderni-
zação, um projecto que promete 
responder às novas exigências 
educativas e melhorar a vivência 
diária de cerca de 1000 alunos.

Os trabalhos de restauração 
vão abranger a intervenção total 
da cobertura de todos os edifícios 
que compõem a escola, com a co-
locação por exemplo de isolamen-
to térmico e de um novo sistema 
de caleiras, a substituição integral 
das caixilharias, a instalação de 
novas redes de águas pluviais e 
residuais, a requalificação da rede 
elétrica substituindo as luminárias 
por leds,a criação de um elevador 
no exterior e a remodelação do 
piso e do sistema de aquecimento. 

Está também prevista a co-
locação de piso sintético no 
campo de futebol da escola se-
cundária para a realização de 
atividades desportivas e a requa-
lificação da envolvente exterior. 

Esta intervenção tem a am-
bição de servir os alunos do en-
sino secundário do concelho 

ao nível do melhor que existe 
no país e integra um conjunto 
de seis intervenções em esco-
las, estabelecidas entre o NOR-
TE 2020 e a CIM DOURO.

O Presidente da Câmara de 
Lamego e da CIM DOURO, Fran-
cisco Lopes, afirma que “este valor 
é reduzido para as reais necessi-
dades da escola. É nosso entendi-
mento que a componente de obra 
relativa à eficiência energética 
devia ser candidata a uma medi-
da específica que existe, mas ela é 
reservada apenas à administração 
central, estando as autarquias im-
pedidas de concorrer”, salientan-
do ainda que “os quatro milhões 
disponíveis deviam ser afetos à 
remodelação da estrutura dos 
edifícios, mas também, por exem-
plo, à aquisição de equipamentos 
e à componente tecnológica”.■

Investimento de milhões na Secundária de Latino Coelho
A Escola Secundária de Latino Coelho, em Lamego, vai receber um investimento elevado, que será efetuado em breve no conjunto dos 
estabelecimentos de ensino do Norte do país que o Ministério da Educação pretende requalificar.

FOTO: DR
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PUBInauguração da nova rua 
de S. João da Pesqueira na vila 
de Bessancourt em França
O município de Bessancourt, situado a 30 km de Paris, no âmbi-
to do protocolo de Geminação que tem com o município de São 
João da Pesqueira, inaugurou no dia 24 de Setembro, pelas 11h30 
(Hora Local), a nova Rua de São João da Pesqueira, na vila de 
Bessancourt.

Na cerimónia de inauguração, em 
representação do município de São 
João da Pesqueira, marcaram presença 
o presidente da Câmara Municipal de 
São João da Pesqueira, José Tulha, a ve-
readora da Cultura, Delfina Tavares, o 
deputado da Assembleia da República, 
António Lima Costa e o coordenador 
do CLDS 3G de São João da Pesquei-
ra, Eduardo Pinto, que iniciou este ano 
um conjunto de ações sociais, culturais 
e desportivas destinadas a crianças dos 

dois municípios.
Compareceram à cerimónia de 

inauguração emigrantes do concelho e 
de municípios vizinhos, que puderam 
confraternizar com a delegação portu-
guesa, durante este dia dedicado a Por-
tugal e a São João da Pesqueira.

Na vila duriense já existia a Rua de 
Bessancourt e a partir deste dia passou 
a ser possível passar pela Rua de São 
João da Pesqueira na vila de Bessan-
court.■
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Penedono

Quais são os principais objetivos 
deste certame?

Os objetivos que se pretendem al-
cançar com a realização do Mercado 
Magriço são os mesmos que estive-
ram na sua génese há sete anos atrás, 
dinamizar e promover o concelho de 
Penedono, apoiando os seus empreen-
dedores e produtores na firme certeza 
de que são eles, através da sua ação, o 
garante da sustentabilidade económica 
deste concelho. Daí a existência do slo-
gan que dá vida ao Mercado Magriço, 
“ Promover o Empreendedorismo, 
Valorizando as iniciativas locais”. Para 
além da componente económica do 
evento pretende-se igualmente pro-
mover a vertente tradicional, cultural 
e turística, dando ajo à envolvência das 
diversas associações e coletividades 
que aqui fazem mostra do vastíssimo 
património cultural e edificado, en-
quanto potencialidades económicas 
passiveis de serem exploradas. Sendo 
um evento essencialmente vocacio-
nado para os expositores concelhios 

o mesmo, não se fecha ao mundo 
sendo possível, pontualmente, a parti-
cipação de empreendedores que têm 
alguma afinidade com o concelho ou 
cujo os seus produtos se enquadrem 
na dinâmica do Mercado Magriço.

O vosso objetivo é então dar visi-
bilidade ao que se faz no concelho de 
Penedono?

Sim, dar visibilidade e promover 
o trabalho dos nossos promotores e 
os produtos endógenos do concelho 
num processo que se iniciou a alguns 

anos a esta parte, com a criação do 
regulamento de apoio ao empresário, 
Penedono Empreende – Emprego /FI-
NICIA, um programa que apoia, atra-
vés de incentivos pecuniários e acom-
panhamento técnico, a promoção de 
novos projetos e a criação de emprego. 
Assim, é graças a estes programas que 
inúmeros promotores criaram em-
prego e estão hoje presentes no evento 
com os seus projetos comercializando 
os seus produtos, projetando o nome 
de Penedono. Com a implementação 
destes programas não só se dinamiza 
a economia concelhia como se con-
segue promover a fixação de pessoas 
num interior já por si desertificado.

Quais são as novidades que pode 
revelar para a edição deste ano do 
Mercado Magriço?

As novidades serão reveladas du-
rante o decorrer do certame e pren-
dem-se essencialmente com o surgir 
de novos produtos que se começam 
a afirmar no mercado nacional e in-
ternacional. Um dos propósitos a que 
se propõe a organização do mercado 
Magriço é o de constante empenho na 
divulgação e promoção de tudo aquilo 
que se produz e transforma em Pene-
dono. Assim este evento mais não é 
que uma montra de negócios onde, os 
produtores e empresários rentabilizam 
os seus produtos dando-os a conhe-
cer, negociando-os e conquistando 
muitas vezes novos mercados. Pois 
o mundo empresarial é dinâmico e 

movimenta-se numa atmosfera global.

O setor agrícola também se en-
contra em destaque no evento?

Sim, sendo um concelho predomi-
nantemente agrícola não faria qualquer 
sentido não dar enfoque aos seus pro-
dutos de elevada qualidade tais como a 
castanha, o azeite e a criação de gado. 
A castanha é a base da sustentabilidade 
económica de muitos agregados fa-
miliares do concelho, considerada por 
muitos, como uma das melhores do 
país, a sua produção tem sido apoiada e 
acompanhada pela Cooperativa Agrí-
cola de Penela da Beira que a comercia-
liza e presta acompanhamento técnico 
aos produtores. Assim e como forma 
de reconhecimento a todos os produ-
tores, o Mercado Magriço promove 
o Concurso da Castanha cujo júri é 
constituído por membros da Coope-
rativa Agrícola de Penela da Beira e da 
Direção Regional de Agricultura e Pes-
cas do Norte. Para além da castanha o 
azeite vem assumindo um lugar de des-
taque na economia muito por fruto do 
trabalho da Cooperativa dos Olivicul-
tores do Vale do Torto, no Souto que, 
transformando cerca de 200 toneladas 
de azeitona por ano produz um azeite 
de excelência que conquista aos pou-
cos o seu lugar no mercado nacional 
e internacional. Por último, mas não 
menos importante destaco o setor da 
pecuária uma atividade que se rejuve-
nesce de ano para ano quer na criação 
de ovinos e caprinos ou na produção 

de carne de porco bísaro como o caso 
da Quinta do Monte que consegue já 
comercializar o seu produto por todo o 
país. Um dos pontos altos do Mercado 
Magriço é precisamente o Concurso 
de Ovinos e Caprinos que conta com a 
participação de cera de 70 produtores e, 
é realizado em parceria com a Direção 
Geral de Alimentação e Veterinária.

 Quais são as expetativas que tem 
para o evento?

As expetativas são as mesmas de 
sempre, espero que os expositores con-
sigam ótimas oportunidades de negó-
cio, pois é essa a essência do Mercado 
Magriço, e que a par do sucesso empre-
sarial e comercial, Penedono se afirme 
cada vez mais como terra de oportuni-
dades. A par da exposição estão planea-
das para o evento diversas atividades 
lúdicas que visam promover o lazer a 
e a diversão necessárias a estes eventos 
tais como espetáculos musicais com, 
Márcio Pereira talentoso artista oriun-
do deste concelho e que aqui vai gravar 
o seu DVD, na sexta-feira. Já no sábado 
teremos a atuação de Emanuel, Festival 
de Concertinas e a caminhada Pelos 
Trilhos do Ouriço e da Castanha. No 
domingo, durante a tarde, atividades 
por conta das IPSS do concelho, atua-
ção do grupo Némanus seguido de Ma-
gusto Convívio. Para aqueles que nos 
visitam faço votos para que descubram 
a nossa gastronomia, o nosso patrimó-
nio paisagístico, comprem e apreciem 
as potencialidades deste concelho.■ 

Mercado do Magriço promove o que Penedono tem de melhor
O município de Penedono vai realizar, entre os dias 11 e 13 de novembro a sétima edição do Mercado Magriço, um evento que pretende 
ser a montra das potencialidades económicas do concelho, ao promover o artesanato, a pecuária, as atividades agrícolas, comerciais e 
industriais. Com a promoção deste certame a autarquia mantém firme o seu propósito de caminhar lado a lado com os produtores e em-
presários do concelho, divulgando e projetando o que Penedono tem de melhor. O VivaDouro esteve à conversa com Cristina Ferreira, 
vice-presidente da autarquia. Leia a entrevista e fique a saber mais acerca do evento.

> Cristina Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Penedono

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> A castanha vai ser um dos produtos endógenos em destaque no certame > O artesanato típico “Junça de Beselga” também em expoisção
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“É sempre muito fortifican-
te para o município de Mesão 
Frio contar com a presença de um 
membro do Governo nesta ceri-
mónia, para que nos possa escutar 

e levar para Lisboa algumas das 
nossas preocupações”, afirmou o 
presidente da Câmara Municipal 
de Mesão Frio, Alberto Pereira, 
aquando da receção ao Secretá-

rio de Estado na cerimónia que 
decorreu no auditório municipal. 

De acordo com o edil, com a 
criação do Gabinete de Apoio ao 
Emigrante, “será possível prestar 

um apoio de maior proximidade 
para com os cidadãos do conce-
lho de Mesão Frio que pretendam 
emigrar e dos que se encontrem a 
residir e a trabalhar nos países de 
acolhimento”, disse Alberto pereira, 
acrescentando que “o GAE é im-
portante para o concelho, porque 
nos vai permitir apoiar, incentivar 
e acompanhar os cidadãos que re-
gressem com carater definitivo a 
Mesão Frio e garantir a divulgação 
de informação relevante para o 
exercício dos seus direitos e deveres”.

“O protocolo relativo aos por-
tugueses que vivem no mundo, 
vem dar uma nova vida aos gabi-
netes de primeira geração. O Go-
verno decidiu alargar os gabinetes 
de apoio ao emigrante em todo o 
país e dar-lhe um novo conteúdo 

institucional, envolvendo a Associa-
ção de Municípios Portugueses e a 
Associação Nacional de Freguesias 
nos gabinetes, pois achamos que 
era importante a envolvência des-
tas duas instituições representativas 
do poder local”, afirmou o Secretá-
rio de Estado, José Luís Carneiro. 

No GAE, os emigrantes do 
concelho de Mesão Frio poderão 
tratar de assuntos relacionados 
com a segurança social estrangeira, 
comunitária e extracomunitária, 
equivalência de estudos, investi-
mentos, dupla-tributação, pedidos 
de colocação no estrangeiro, infor-
mação jurídica geral, legalização de 
viatura e isenção do imposto auto-
móvel e aconselhamento a quem 
queira emigrar no âmbito da Cam-
panha Trabalhar no Estrangeiro.■

Secretário de Estado assina protocolo do GAE
Recentemente, o Secretário de Estado das comunidades portuguesas, José Luís Carneiro, esteve no auditório municipal de Mesão Frio, 
para a assinatura do protocolo de cooperação entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e a Câmara 
Municipal de Mesão Frio, que contempla a criação de uma estrutura de apoio ao cidadão emigrante, nesta sede de concelho, denomi-
nada de GAE (Gabinete de Apoio ao Emigrante).

FOTO: DR

O Museu do Triciclo está ins-
talado na antiga casa da Quinta de 
São José, onde Jorge Rodrigues co-
meçou a trabalhar aos oito anos de 
idade. Neste momento, a sala prin-
cipal conta com uma coleção ini-
cial de 60 peças e está organizada 
por temas, uma amostra dos vários 

tipos de peças recolhidas pelo co-
lecionador, a história dos triciclos, 
dos primeiros modelos aos mais 
recentes, as fábricas e o uso deste 
veículo como meio de transporte. 

O presidente da autarquia me-
são-friense, Alberto Pereira, salien-
tou ao VivaDouro a importância 

da cerimónia para a vila, afirman-
do que o evento “coloca este conce-
lho no mapa como um local a ser 
visitado pelos alunos das escolas 
de todo o país, por excursões e por 
todos os interessados nesta temá-
tica”. “O triciclo foi um brinquedo 
que marcou todas as gerações e 

esta infraestrutura vem contribuir 
decisivamente para uma maior 
oferta cultural, não só do concelho, 
mas de toda a Região Demarca-
da do Douro”, acrescentou o edil.

A coleção possui peças origi-
nárias de toda a Europa, da Ásia e 
dos Estados Unidos da América, 
algumas das quais remontam aos 
inícios do século XIX. O colecio-
nador investiu milhares de euros 
na aquisição dos veículos, sendo 
que o mais caro custou 12 mil eu-
ros. No entanto, algumas das peças 
foram também doadas. Alberto Pe-
reira contribuiu com um pequeno 
triciclo de madeira que foi cons-
truído pelo seu pai. “Foi com todo 
o gosto que doei, ao museu, o tri-
ciclo que foi feito pelo meu pai. Sei 
que ao fazê-lo, estou a conservar 
uma memória de infância, da mi-
nha família, pois foi um brinquedo 

construído artesanalmente e que 
serviu de brinquedo a duas gera-
ções da família”, realçou o autarca.

O Secretário de Estado das 
comunidades portuguesas parabe-
nizou o proprietário, Jorge Rodri-
gues, com quem mantém uma re-
lação de amizade, referindo que “o 
museu vai ter o interesse de valori-
zar a memória de todas as famílias 
que tiveram a experiência na infân-
cia, de ter um triciclo. Não tenho 
dúvidas de que vai ser um ponto de 
interesse muito grande, sobretudo, 
tendo um restaurante com uma 
boa gastronomia, bons produtos da 
região, bom acolhimento e aloja-
mento”, proferiu José Luís Carneiro. 

O Museu do triciclo está 
aberto de terça-feira a domingo, 
das 10 horas às 18 horas e os bi-
lhetes custam entre 3 e 5 euros, 
com descontos para grupos.■ 

Mesão Frio inaugura o primeiro Museu do Triciclo do país
Foi inaugurado, no dia 30 de setembro, na vila de Mesão Frio, o primeiro Museu do Triciclo do país, que reúne centenas de exemplares 
adquiridos ao longo dos anos pelo proprietário Jorge Rodrigues. A cerimónia de inauguração contou com a presença do Secretário de 
Estado das comunidades portuguesas, José Luís Carneiro, do diretor do Museu do Douro, Fernando Seara e de centenas de visitantes.

FOTO: DR
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Em Armamar, as açõesdas Jor-
nadas Europeias do Património, 
desenrolaram-se ao longo de 3 dias. 
No primeiro,  foi inaugurada no sa-
lão nobre da Câmara Municipal a 
exposição “Vindos de longe”, “um 
retrato das diferentes comunidades 

que em distintos períodos da histó-
ria estiveram por Armamar e cujas 
marcas são ainda visíveis: restos 
de vias romanas, toponímia árabe, 
marcos monásticos, pormenores da 
arquitetura brasileira, entre outros”, 
afirmou a autarquia em comunica-

do. A exposição estará patente ao 
público até dia 24 de outubro, du-
rante o horário de funcionamento 
dos serviços da Câmara Municipal.

Seguiu-se um workshop de 
escrita chinesa dinamizado por 
ZhenghaoSun, filho de imigrantes 

chineses residentes em Armamar há 
mais de uma década. Fazendo uso 
do seu bilinguismo, ensinou alguns 
vocábulos e expressões do dia-a-dia 
aos munícipes armamarenses, bem 
como a sua representação gráfica.

No segundo dia, teve lugar o “Pe-
ddyPaperTown” dirigido às Associa-
ções Culturais, Recreativas e Despor-
tivas do município. Os participantes 
puderam aliar a descoberta da vila 
de Armamar a jogos divertidos.

No último dia, e para encerrar 
as jornadas, decorreu na sede da 
Universidade Sénior de Armamar 
uma aula de cozinha romena ao 
vivo, dinamizada pelo professor 
AndreiDominicã, professor que 
chegou a Armamar em 2013 para 
lecionar no âmbito do Programa 
Comenius e que permaneceu re-
sidente no concelho duriense. No 

final do showcooking, os partici-
pantes puderam degustar as vá-
rias iguarias confecionadas e dar 
um pezinho de dança ao som de 
músicas tradicionais romenas.

“Foram três dias dedicados ao 
conhecimento e salvaguarda do 
património, contribuindo, deste 
modo, para a valorização da cultu-
ra nas suas várias dimensões”, real-
çou a autarquia em comunicado.

Subordinadas ao tema “Co-
munidades e Culturas”, as Jorna-
das Europeias do Património têm 
como principal objetivo a “sensi-
bilização” da comunidade relativa-
mente à conservação, preservação 
e valorização do património. Por 
todo o país foram dinamizadas 
mais de 800 atividades que envol-
veram as diferentes comunidades 
nas suas mais variadas formas.■

Jornadas Europeias do Património realizaram-se em Armamar 
O município de Armamar aderiu às Jornadas Europeias do Património, iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, 
sob a coordenação nacional da Direção Geral do Património Cultural, que decorreram no final de setembro com o objetivo de sensibi-
lizar os cidadãos para a importância da preservação e valorização do património.
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Termina a 9 de novembro 
o prazo de pronúncia relativa-
mente à classificação da Casa 
de Miguel Torga como Monu-
mento de Interesse Público. 

A publicação no Diário da 
República vai também de encon-

tro ao objetivo do executivo pôr 
em prática “uma estratégia de 
amplitude do próprio sítio cultu-
ral, ao nível da visitação, visan-
do uma dinâmica de articulação 
entre o Espaço Miguel Torga 
e a casa do escritor”, afirmou 

a autarquia em comunicado.
A Câmara Municipal de Sa-

brosa registou com satisfação este 
procedimento administrativo, 
ciente de que vai agilizar o pro-
cesso de classificação em curso.

O Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Sabrosa, José Marques 
“aguarda agora que a fase opera-
cional prevista para a imóvel fo-
calizada no projeto de recupera-
ção e de musealização da casa do 
escritor já publicamente apre-
sentado em Janeiro de 2015, seja 

materializada pelo Governo”. 
A casa de Miguel de Torga 

no aspeto cultural, funcionou 
igualmente como local de ins-
piração de algumas das obras 
do escritor, sendo restaurada 
em 1960 pelo próprio e man-
tendo ainda a sua traça original. 
É constituída por um só piso 
e preserva da época algum do 
seu recheio. Possui ainda um 
jardim onde Torga emprestou 
todo o seu cuidado, sendo al-
gumas espécies florais e arbus-
tivas vigentes da sua escolha. 

“Penso que no futuro, se pode 
estabelecer um elo cultural inte-
rativo entre o espaço interpreta-
tivo e a casa onde nasceu Torga 
e que ambos possam produzir 
mais conhecimento não só sobre 
a obra do escritor, mas também 
sobre a sua vivência mais quoti-
diana”, sublinhou José Marques.■

Casa de Miguel Torga poderá ser Monumento de Interesse Público
No dia 26 de setembro do presente ano, foi publicado no Diário da República o anúncio que estabelece o prazo de Consulta Pública 
relativa ao Projeto de Decisão relativo à classificação da Casa de Miguel Torga em S. Martinho de Anta, como Monumento de Interesse 
Público (MIP).
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Armamar|Sabrosa
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Vários Concelhos

Os resultados foram apresenta-
dos na Cimeira Internacional das 
Cooperativas realizada nos dias 11 
a 13 de Outubro no Quebeque. Na 
sua 5ª edição, o Observatório WCM 
continua a ser o único projeto do 
género, recolhendo e analisando 
dados das maiores cooperativas e 
organizações mutualistas a nível 
mundial, assim como outras em-
presas dirigidas por cooperativas.

Monique Leroux, presidente 
da Aliança Cooperativa Interna-
cional, declarou que «o Observa-
tório WCM cumpre este ano a sua 
5ª edição e não há melhor forma 
de o celebrar que o crescimento de 
7%, que este ano nos orgulhamos 
de anunciar” e acrescentou “existe 
um interesse crescente das coope-
rativas a nível mundial e necessita-
mos responder a este interesse com 
uma promoção adequada do nosso 

modelo. O Observatório cooperati-
vo mundial WCM enquanto fonte 
de dados líder a nível mundial das 
maiores cooperativas e sociedades 
mútuas, é um instrumento central 
para a sensibilização, elaboração de 
políticas, promoção e investigação».  

O Observatório refere-se a da-
dos recolhidos de diversas fontes, 
como rankings nacionais,  rankings 
sectoriais, bases de dados conten-
do dados financeiros, informações 
anuais e inquéritos. No total, foram 
preenchidos 146 inquéritos por par-
te de organizações em 39 países, in-
cluindo cooperativas individuais e 
organismos cooperativos federais. A 
base de dados desta edição contém 
informação sobre 2.370 cooperati-
vas procedentes de 63 países. Destas, 
1.420 de 52 países contam com uma 
faturação que supera os 100 mi-
lhões de dólares norte-americanos.

As cinco principais coopera-
tivas em volume de negócios são 
o Crédit Agricole, com 90.21 mil 
milhões de dólares, uma rede de 
bancos cooperativos de França; a 
BVR, com 70.05 mil milhões, uma 
associação nacional alemã de ban-
cos cooperativos; o Groupe BPCE, 
com 68.96 mil milhões de dólares, 
também uma rede de bancos coo-
perativos de França; a seguradora 
NH Nonghyup, com 63.96 mil mi-
lhões, uma extensão da operação 
financeira da Federação Nacional 
de Cooperativas Agrícolas da Re-
pública Coreia; e a State Farm, com 
63,73 mil milhões, uma mútua dos 
Estados Unidos. A State Farm foi 
adquirida por Desjardins Group em 
2014, após esta da recolha de dados.

O Observatório WCM também 
apresenta o ranking por volume de 
negócios relativamente ao Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita, rela-
cionando os benefícios da coopera-
tiva com o poder de compra do país 
no qual opera. Neste ranking, que 
destaca a relevância das cooperati-
vas nos seus países, NH Nonghyup 
ocupa o primeiro lugar, seguido 
pela Indian Farmers Fertilizer Coo-
perative Limited (IFFCO), Crédit 
Agricole, a cooperativa da saúde 
Unimed do Brazil e Groupe BPCE.

As 300 maiores cooperativas 
são de 25 países e contam com uma 
faturação conjunta de 2,533 mil mi-
lhões de dólares norte-americanos, 
um aumento de 7,2%  em relação 
aos 2,366 mil milhões apresentados 
pelo Observatório no ano anterior.

Mais de 32 % destas operam 
no setor agrícola, 39 % no setor 
de seguros, 19 % no comércio a 
grosso e a retalho e 6% nos servi-
ços bancários e financeiros. Algu-

mas das 300 maiores cooperativas 
encontram-se também ativas na 
área da saúde e proteção social (1 
%), no sector industrial (2%), en-
tre outros serviços e atividades.

O Observatório recolhe da-
dos de cooperativas de todos os 
continentes demonstrando o im-
portante papel das cooperativas 
na economia mundial. Tornou-se 
o principal relatório global para 
a análise do movimento coope-
rativo mundial, proporcionan-
do informação para a investiga-
ção sobre empresas cooperativas. 

Um novo aspeto do monitor 
deste ano é uma secção dedicada 
à exploração do capital coope-
rativo. A secção concentra-se na 
análise da estrutura de capital das 
maiores cooperativas mundiais. 

Fonte: Aliança Cooperativa 
Internacional .■

300 maiores cooperativas a nível mundial com  crescimento de 7%
As 300 maiores cooperativas e mutualidades a nível mundial apresentaram uma faturação conjunta de 2,533 mil milhões de dólares, o 
que representa um aumento de 7,2% , segundo a edição de 2016 do World Monitor Co-operative (WCM). 

A organização da Câmara Municipal de 
Alijó conta com as parcerias da Junta de Fre-
guesia de Favaios e de vários agentes económi-
cos da região. 

Este evento, assumindo que tem como 
principal objetivo promover o produto de ex-
celência que é o Moscatel do Douro, não deixa 
de dar enfase à divulgação de outros vinhos da 
região, do azeite, da gastronomia, do turismo 
e da cultura.

A animação do Festival de Moscatel do 
Douro contará com momentos tão diversifi-
cados como um desfile de moda, um passeio 
turístico de carros clássicos, um colóquio sobre 
“impacto das alterações climáticas na vinha e 
no vinho” baile de vindimas, encontro de ran-
chos folclóricos e concertos musicais com, de 
entre outros, Quim Barreiros.

Outro momento alto, à semelhança do ano 
anterior, será o brinde ao Vinho Moscatel.■

Festival do Moscatel do Douro 
A segunda edição do Festival de Moscatel do Douro acontecerá, 
mais uma vez, na vila de Favaios nos dias 21, 22 e 23 de outubro.

“Os trabalhos de requalificação e mo-
dernização são essenciais para a melhoria 
do desenvolvimento regular das atividades 
letivas e para o prolongamento da vida fí-
sica das suas instalações, que já levam mais 
de duas décadas de funcionamento ininter-
rupto”, afirmou a autarquia em comunicado. 

A escola é constituída por seis pavilhões 

e por várias e extensas áreas de recreio e la-
zer, e a sua história está intimamente ligada à 
do Externato Infante D. Henrique, criado nos 
anos de 1940. Foi a partir deste que, no ano 
letivo de 1971/1972, começou a funcionar a 
preparatória Duarte Madeira Arraias, e no 
seguinte (1972/1973) a secção liceal depen-
dente do liceu Nacional de Lamego. Até que, 
em 1975, o decreto-lei 260-B/75, de 26 de 
Maio, funda a escola secundária de Moimen-
ta da Beira, ainda no edifício do Externato.

Só no ano letivo de 1992/1993 se Ini-
ciariam as obras de construção das atuais 
instalações, trabalhos que estariam con-
cluídos logo no ano seguinte (1993/1994). 
Uns anos depois a instituição seria bati-
zada com o nome de Joaquim Dias Rebe-
lo, um seu antigo diretor, sacerdote, atual 
vigário-geral do Diocese de Lamego.■  

Dois milhões de euros para obras na 
escola secundária de Moimenta da Beira
A escola básica e secundária de Moimenta da Beira vai ser alvo de 
obras de requalificação e modernização das instalações. O custo 
da empreitada está estimado em dois milhões de euros. O acor-
do de colaboração foi assinado a 27 de setembro, entre o Gover-
no, através do Ministério da Educação, e a Câmara Municipal de 
Moimenta da Beira.

FOTO: DR

FOTO: DR



Ao fim de dez anos de existência 
as Jornadas Cooperativas de S. João 
da Pesqueira souberam dar o salto até 
Vila Real, em cuja Universidade de-
bateram território, educação, envol-
vimento autárquico, cooperativismo 
e economia social, tudo matérias que 
se querem interligadas em prol do de-
senvolvimento harmonioso da região 
do Alto Douro e de Trás-os-Montes.

Aproveitando a abertura do ano 
escolar, as Jornadas transforma-
das em Congresso pelo Desenvol-
vimento sustentável dos espaços 
durienses, assistiram a painéis de 
atualidade e motivadores de am-
plo debate e interesse. Não foi tão 

grande como se desejaria a partici-
pação dos agricultores, presos nas 
vindimas, nem dos alunos, que ti-
nham aulas em sobreposição, mas 
queremos acreditar que em 2017 a 
situação será encarada e resolvida.

No segundo dia dos trabalhos, de 
retorno a S. João da Pesqueira e ao 
novel Museu do Vinho, debateu-se o 
turismo e o território, sua atualidade, 
realizações, resultados e problemas, 
e nestes as acessibilidades e a sazo-
nalidade mostraram-se primordiais.

A CASES colaborou com a 
organização pela primeira de, 
espera-se, muitas mais vezes.

Do seu ponto de vista, o que se 
realizou em Vila Real e o que duas se-
manas antes igualmente concretizou 
em Vigo na preparação de um Con-
gresso entre a Economia social Gale-
ga e do Norte de Portugal, a realizar 
no segundo trimestre de 2017, mais 
não significa que a lúcida constata-
ção de que cooperativismo e econo-
mia social são realidades de base lo-
cal, envolvendo população ancorada 
nas regiões, criando emprego e pos-
sibilitando uma melhor vida para as 
famílias dos membros das organiza-
ções. Mas significa ainda que as coo-
perativas e outras organizações da 
economia social têm de planear o seu 
futuro com realismo: preparando fu-
sões quando as mesmas signifiquem 
um melhor serviço aos membros; 
preparando novos investimentos no 
seu core business, na sua atividade 

principal, sem esquecer que, como 
num regresso às origens dos Pionei-
ros de Rochdale, as cooperativas são 
cada vez mais multisetoriais, não se 
devem quedar pela atividade estatu-
tariamente definida como principal, 
antes têm de entrar por ramos com-
plementares, sempre na perspetiva 
do serviço aos seus membros; pre-
parando a sua internacionalização 
ou sinergias com outras cooperati-
vas de um e de outro lado da fron-
teira, pois só assim se poderá justi-
ficar o mercado único comunitário.

Haverá três atores que poderão 
assumir a liderança deste caminhar 
conjunto: o autarca, o dirigente 
cooperativo, o professor na Uni-
versidade. Obviamente os atores 
são coletivos, mais que individuais, 
mas alguém deve começar. Foi isso 
que os organizadores das Jornadas 
perceberam e tentaram motivar. 
Daqui até ao segundo Congresso 
será fundamental que se sentem à 
mesa a debater caminhos de futuro. 

Nas décadas de 40 e 50 do passa-
do século surgiu em Mondrágon, no 
país basco, uma importante iniciati-
va cooperativa que é servida como 
exemplo a todos os que desejam en-
contrar um caso prático cooperativo 
bem sucedido. Hoje presente em 41 
países, a cooperativa de produção 
operária de Mondrágon é polivalen-
te, mas para o que nos interessa ela é 
relevante por assentar num triângulo 
infalível de base local: a cooperativa, 

uma caixa económica que financia as 
suas atividades e o seu desenvolvi-
mento e uma escola de formação, hoje 
de nível profissional e universitário, 
que permite a renovação de quadros 
e o emprego no grupo cooperativo. 

Porque surge o exemplo? Porque  
a parceria entre a UTAD, as coope-
rativas da região e as instituições 
financeiras de desenvolvimento, 
com o respaldo dos eleitos locais, e 
o conselho sempre pronto das or-
ganizações de outras zonas do país 
e das instituições de ensino que se 
queiram juntar à reflexão e à ação, 
têm de produzir resultados econó-
mica e socialmente sustentáveis. 
Começando por um diagnóstico do 
que existe, das carências que se dese-
jariam ver colmatadas, e da procura 
de fontes de financiamento as mais 
adequadas para alcançar os resulta-
dos pretendidos, as Jornadas/Con-
gresso assumem a partir do Douro 
o exemplo de parceria, compromis-
so e partilha que se desejaria poder 
ver repetidas noutras zonas do País.

Que o singelo voto feito possa 
encontrar via imprensa regional e 
nacional o eco que merece, porque 
a sociedade do século XXI não será 
apenas uma sociedade assente no 
capital, ela terá de ser uma socie-
dade assente na pessoa humana, e 
a economia social é, sem qualquer 
dúvida, o modelo social e econó-
mico mais próximo da realização 
individual que todos procuramos.

João Leite

CASES

Do Balanço à Reflexão Propositiva

O Douro sabe bem.
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Reconhecer que as Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional são “centros de pensamento 
estratégico”, como foi apontado pelo 
Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, é 
depositar verdadeira confiança nesta 
instituição com largos anos de expe-
riência e dedicação a ações de planea-
mento e desenvolvimento do território. 

O exemplo mais recente da contribui-
ção da CCDR-N é a iniciativa dos 10 anos 
do relatório trimestral “Norte Conjuntura”, 
que levou em setembro passado ao Douro 
a análise e prospetiva de temas vários como 
estrutura urbana e evolução demográfica.

Da sessão muito participada fica o 
registo, entre muitos, da necessidade de 

priorizar objetivos regionais e sub-regio-
nais. Em causa estará assumir a concer-
tação de políticas. É preciso, por exemplo, 
ligar compromissos para a implementação 
de medidas de proteção, conservação e 
gestão de recursos naturais, culturais e pai-
sagísticos. É preciso articular reforços no 
combate ao risco de desertificação física e 
demográfica. Em suma, só com o fomen-
to de atividades produtivas, económicas e 
sociais encarados e forma integrada é que 
os resultados se farão sentir no dia-a-dia.

Em matéria de Ordenamento do 
Território, e tendo em causa a complexi-
dade das variáveis que concorrem para o 
planeamento territorial, haverá ainda um 
longo caminho a percorrer. Há que corri-

gir lacunas legislativas e regulamentares, 
assim como práticas e procedimentos 
desadequados. Planear os instrumen-
tos de gestão territorial exige uma maior 
coerência, para que haja uma maior vin-
culação das entidades públicas e privadas.

Não menos importante será a aposta 
na formação e sensibilização dos agen-
tes intervenientes no Ordenamento do 
Território e do cidadão em geral. As boas 
práticas só se conseguirão se os instru-
mentos de gestão do território forem 
do conhecimento de quem usa os re-
cursos do território. Há que promover, 
sem receios nem filtros, processos de 
participação pública e institucional, que 
se foquem numa maior interoperabili-

dade no acesso e troca de informação.
Parece evidente a existência de um 

consenso em torno da necessidade de 
invertemos uma situação de menor 
coesão dos territórios de baixa den-
sidade. E, no caso do Alto Douro Vi-
nhateiro, isto significa dar atenção à 
gestão do ordenamento do território. 

O caminho faz-se pelo esforço e em-
penho de todos os parceiros no “palco” do 
desenvolvimento regional e, neste cenário, 
a CCDR-N compromete-se em ser um “di-
retor de cena” capaz de orientar todo este 
processo. Estou muito confiante que temos 
margem para melhorar na cooperação e 
articulação institucionais em nome de um 
território mais competitivo e mais coeso.

Alto Douro Vinhateiro mais competitivo e mais coeso

Ricardo Magalhães, 

Vice-Presidente da CCDR-N

O crescimento do turismo em Por-
tugal é bem visível, tantonos grandes 
eixos urbanos, como Porto e Lisboa, 
comoem nichos de mercado muito es-
pecíficos -casos do enoturismo ou o tu-
rismo de natureza - com reconhecidas 
vantagens para a economia nacional 
e local.A melhoria de resultados des-
te sector exige aconstrução de novas 
experiências nos destinos eo apoio à 
inovação, o que implica o envolvimen-
todas instituições do sistema científico.
Os mercados turísticos têm vindo a 
tornar-se cada vez mais globaliza-
dos e competitivos, forçando os seus 
agentes a inovar, a desenvolver novos 
conceitos ea potenciar marcas, como 

a chancela UNESCO, com ramifica-
ções em todo o mundo, ou outras, 
como “Portugal”, “Lisboa”, “Algarve”, 
“Porto” ou “Douro”. Destaque-se que 
o relatório da Nation Brands, agência 
independente que avalia e gere marcas, 
publicado em 2013, colocava Portu-
gal no meio da tabela dos países mais 
valiosos enquanto marca, e no topo 
da cotação no segmento do turismo.
No que toca à chancela UNESCO, 
um estudo desenvolvido em 2014 por 
investigadores da UTAD sobre o va-
lor económico resultante da ligação 
às redes da UNESCO, em Portugal, 
dos sítios inscritos na lista de Patri-
mónio Mundial, das reservas da bio-

sfera, dos geoparques e das cátedras 
UNESCO, comprovou que os benefí-
cios mensurados como o diferencial 
entre os benefícios e os custos totais, 
são globalmente muito positivos.
Adicionalmente, este estudo conclui 
que a ligação à UNESCO traz também 
benefícios na envolvente externa. Em 
territórios desafiantes mas de grande 
riqueza paisagística e patrimonial - 
casos dos vales do Douro e do Côa -a 
chancela UNESCO abre oportunida-
des que devemos valorizar em novos 
contextos e envolvendo dinâmicas in-
ternacionais, como a participação em 
redes, a realização de eventos e a atra-
ção de turismo em segmentos como 

o científico, o cultural e de natureza.
Esta estratégia deve ser articulada com 
o anunciado apoio do Turismo de Por-
tugal ao desenvolvimento de programas 
de incubação, à participação de novas 
empresas com claro envolvimentoem 
processos de internacionalização,e 
ainda ao contributo das escolas de 
Hotelaria e Turismo na criação de ini-
ciativas inovadoras.No atual contexto 
daeconomia da experiência,o grande 
desafio está na construção deatividades 
e serviços inovadores nestesector,que 
cruzemelementos culturais, educati-
vos e de lazer, eque podem assumir 
maior relevância em novos formatos 
de turismo e novos nichos de mercado.

Novas apostas para o turismonos Territórios Desafiantes

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

Este desafio que o Instituto 
dos Vinhos do Douro e do Porto 
(IVDP) concretiza nas sessões do 
My Port Wine Day, comemorou, no 
passado dia 10 de Outubro, o seu 
primeiro aniversário.

Todos os meses, ao dia 10, o 
IVDP abre as suas portas e propor-
ciona, a um público diversificado, 
momentos únicos com o Vinho do 
Porto. Têm sido várias as harmo-
nizações propostas ao longo destes 
eventos, variando das mais clássi-
cas às mais surpreendentes. 

Apesar de o vinho do Porto 
poder ser um vinho para uma ce-
rimónia, é importante não fazer 

cerimónia com ele. Bebe-lo, com 
moderação, sempre que apetecer; 
desfrutar do seu sabor e aroma e 
descobrir as diferentes formas de o 
apreciar é a mensagem que trans-
mitimos em cada My Port Wine  
day.

As empresas do sector do Vi-
nho do Porto associaram-se a esta 
iniciativa que envolveu igualmente 
Chefs, Bartenders, confrarias gas-
tronómicas, produtos portugueses 
gourmet, etc, permitindo dar a co-
nhecer este vinho único que, pela 
sua diversidade de tipos, tem a sin-
gularidade de se adequar a todos os 
momentos.

A adesão do público a esta ini-
ciativa, que durante este ano re-
gistou sempre “lotação esgotada”, 
demonstra o seu sucesso e o cres-
cente interesse pelo Vinho do Por-
to. Assinala-se, com especial rele-
vo, as empresas do setor que, neste 
primeiro ano, nos acompanharam, 
valorizando cada sessão com a sua 
presença: Sogrape, Adriano Ramos 
Pinto, Mario Braga Herdeiros, Gran 
Cruz, Quinta da Pacheca, Vallegre, 
Porto Reccua, Niepoort, Quinta de 
Santa Eufémia, Vinoquel, J.H. An-
dresen e Bulas Cruz.

Estas sessões mensais, prepa-
ram também o Port Wine day  que 

se celebra, anualmente, a  10 de se-
tembro, assinalando a data de cria-
ção da mais antiga região vitiviní-
cola demarcada e regulamentada 
do mundo: o Douro Vinhateiro. 

A iniciativa Port Wine Day é 
também partilhada com a cidade 
numa festa que contagia não só 
meios de comunicação nacionais e 
internacionais mas também todos 
os que vivem, trabalham e visitam 
o Porto e a Região Demarcada do 
Douro, através da criação de rotas 
gastronómicas, jantares vínicos, 
exposições em museus, animações 
de rua, Quintas e Caves do Vinho 
do Porto. 

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

Deixe-se surpreender por uma nova harmonização 
com Vinhodo Porto!
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Não somos muitos, somos 
bons!

A valorização e aproveitamento 
dos nossos recursos é a melhor 
forma de construirmos futuro!

Para isso precisamos de mais 
investimento:

Para além de outras formas 
de atrair investimento, se 
soubéssemos fazer confluir para 
esta região extraordinária, as 
competências dos que, embora 
fisicamente longe, continuam 
a ter por aqui os seus corações 
agarrados a estas vinhas, a 
estes montes a estes rios, a estes 
frutedos, a estes caminhos, 
a estes monumentos, a estes 
aromas e aos sabores, mas em 
especial agarrados aos rostos e aos 
corações dos que por cá resistem, 
certamente haveria ainda mais 
futuro.

Pensemos nos muitos que, 
por esse mundo fora a viverem 
e a trabalharem, poderiam, com 

confiança e apoio dos municípios, 
apostar em projetos de economia 
local, não sendo utópica a 
possibilidade de investirem 
em negócios de alto valor 
acrescentado.

E, o que nos impede de 
ambicionarmos a criação de 
dinâmicas empresariais no Douro 
Sul, de alta ciência e tecnologia, em 
particular na área das biociências?

Por exemplo, no cluster da 
maçã e outros frutos, como a Baga 
do Sabugueiro, já trabalhamos 
na criação de estruturas que 
lhes acrescentam valor, mas 
gostaríamos de ir ainda mais 
longe aproveitando todo o seu 
potencial, ambicionado-se a sua 
industrialização por aqui, com 
vista à sua valorização e criação de 
postos de trabalho qualificados.

O Douro Sul tem o tamanho 
do mundo, e tem todas as 
potencialidades dos territórios 
únicos e identitários.

Não me canso, sentido-me até 
com alguma fixação, de reiterar 
pretensiosamente o que muitos 
vão materializando, autarcas e 
outros agentes locais, que a esta 
região está destinado um futuro 
promissor.

Para isso precisamos de mais 
organização:

Desafiando todos para um 
olhar analítico, ninguém ficará 
indiferente aos muitos caminhos 
já percorridos para que possamos 
hoje, com organização e atitude, 
edificarmos um tempo de sucesso 
coletivo.

Afinados que sejam alguns 
pontos, estamos preparados 
para concretizar uma estratégia 
comum em áreas tão estruturantes 
como: a agricultura, a indústria, o 
turismo, a saúde, o apoio social e 
a educação.

Então, o que precisamos 
acrescentar ao excelente trabalho 
das Autarquias?

Atitude em escala, afirmação 
em unidade e definição clara das 
estratégias coletivas!

Poderá a Associação de 
Municípios do Vale do Douro Sul 
estar sozinha como motor deste 
propósito?

Penso que não será suficiente 
e devemos abrir rapidamente as 
portas à união de esforços das 
organizações da sociedade, sejam 
elas de cariz empresarial ou da 
economia social, abraçando-se de 
forma decisiva, todas as dinâmicas 
da vida deste território.

Nada dizendo de novo, 
objetivamente, mais uma vez, 
pretensiosamente, pretendo 
provocar discussão na sociedade 
civil, fazendo-nos, a todos nós 
cidadãos desta região, atores 
na construção da estrutura 
organizativa e no desenvolvimento 
deste território fantástico.

Douro Sul
A cidade que se impõem!

Douro sul - há gente cá dentro!

Domingos 
Nascimento

De entre os resultados menos es-
perados, o título de maior surpresa 
terá que ir, inevitavelmente, para a vi-
tória do Real Massamá (Campeonato 
de Portugal) frente ao Arouca, por 
1-0, avançando assim para a quarta 
eliminatória da Taça de Portugal. De 
referir também que o Vizela, equipa 
da Segunda Liga, venceu o Moreiren-
se por 1-0, já o Santa Clara eliminou 
o Rio Ave nas grandes penalidades. 
De realçar ainda que a formação do 
Torreense (Campeonato de Portugal) 
agigantou-se perante um adversário 
do escalão superior. O Académi-
co de Viseu, da Segunda Liga, foi 
a grande vítima e perdeu por 2-0.  

Os três grandes conseguiram 
também carimbar o apuramento para 
a fase seguinte, mas com diferentes 
prestações. O FC Porto deslocou-se 
ao reduto do Gafanha e conseguiu 
fazer uma boa exibição, vencendo 
tranquilamente por 3-0. Sabemos 
que nem sempre é fácil encontrar a 
motivação necessária para este tipo 
de jogos. Sporting e Benfica que o 
digam. Os leões tiveram muitas di-

ficuldades no terreno do Famalicão, 
ganhando apenas por 1-0, numa par-
tida onde passaram por alguns cala-
frios. Em forma de ligação, as águias 
também não convenceram e sofre-
ram mesmo em casa do 1º Dezembro, 
conseguindo o triunfo somente no 
último minuto do encontro, após um 
excelente cabeceamento de Luisão. 

A festa da Taça continuará, se-

guramente, ao rubro... Até ao ponto 
mais alto de todos, o mítico Jamor. 
Muitos dos atletas que participam 
nesta competição não são profis-
sionais, o futebol é apenas o segui-
mento de várias horas diárias de 
trabalho. Um escape que ao fim-de-
-semana se transforma numa mon-
tanha russa de emoções e que dá 
um maior encanto à própria vida. 

São estes homens - que andam nis-
to há já vários anos - que merecem 
todo o destaque. A Taça de Portu-
gal deverá ser, fundamentalmente, 
para eles. O significado é enorme, a 
noite anterior ao jogo é passada em 
claro com a ilusão de fazer história. 
Dá gosto ver a entrega e a paixão 
de muitos futebolistas nestas elimi-
natórias. É o lado puro do futebol.

Taça de Portugal, uma competição apaixonante 

Tiago Nogueira
Jornalista
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Lazer

Preparação:
Num tacho largo, leve ao lume o azei-
te, a cebola picada, os alhos picados,
o pimento vermelho picado, o pimen-
to verde picado e as folhas de louro.
Mexa e deixe refogar durante 5 mi-
nutos.
Junte o tomate e deixe refogar mais
5 minutos.
Depois de tudo refogado, junte o 
tamboril.
Tempere com sal e pimenta.
Junte o cubo de caldo de peixe e re-
gue com o vinho branco.
Deixe ferver.
Quando começar a ferver, vire o tam-
boril e deixe cozinhar mais 5 minutos.
Junte o litro de água e deixe ferver.
Depois de ferver, junte o arroz.
Deixe cozer durante 10 minutos.
Junte os camarões e as amêijoas.
Deixe cozinhar mais 7 minutos.
Depois de tudo cozido, apague o
lume.
Junte os coentros picados, mexa tudo
e sirva.

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

ARROZ DE TAMBORIL

SAPATOS - GORRO - CAMISOLA - CALÇAS
VESTIDO - CHINELOS - CASACO 

Sopa de letras do VivaDouro

Ingredientes:
1 cebola média picada
4 tomates maduros sem pele cortado
em cubos
Meio pimento verde aos cubos
Meio pimento vermelho aos cubos
2 dentes de alho picados
2 folhas de louro
1 cubo de caldo de peixe
2 dl de azeite
Meio copo de vinho branco
400g de amêijoa
12 camarões
380g de arroz
1l de água
1 coentros picados
• Sal q.b.
• Pimenta q.b.
• 800g de lombo de tamboril cortado 
em postas 

Duas viúvas encontram-se numa linha e falam 
dos seus finados:
- De que modo morreu o seu marido, vizinha?
- Morreu de gota, coitado!
- Foi quase como o meu, que morreu da pinga...

Piada de bolso:

- Lelo Libras
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