
*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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Editorial

Caros leitores,
Estamos em plena campanha de re-

colha, entrega, processamento e venda das 
nossas castanhas. Nesta edição damos um 
destaque muito especial aos municípios em 
que este fruto tem um papel expressivo. 

Estou profundamente ligado ao setor 
mais exportador de Portugal, a indústria 
metalúrgica, que é responsável por quase 16 
mil milhões de Euros de exportações e por 
isso o valor total que é pago aos agricultores 
de castanha, segundo estimativas da RefCast 
– Associação Portuguesa da Castanha e que 
monta a 100 milhões de euros não me im-
pressiona especialmente. Destes 100 milhões, 
sensivelmente metade são para exportação 
direta, ou seja apenas e só cerca de 50 mi-
lhões.

Mas estes são os dados globais de Portu-
gal. Não são valores relativamente impressio-
nantes ou mesmo significativos no mundo 
global da exportação quando comparados 
com o valor da industria metalúrgica ou mes-
mo na agricultura quando comparados com 
as maças ou o vinho. Mas na região do Alto 
Douro, especialmente na DOP dos Soutos 
da Lapa e principalmente com as castanhas 
Martaínha e Longal, estes valores são muito 
importantes e significativos. E são muito im-
portantes e significativos principalmente para 
a vida das pessoas que habitam alguns conce-
lhos pois são a principal (e por vezes a única) 
fonte de rendimento das pessoas e porque 
uma quantidade mais significativa é expor-
tada melhorando assim a balança comercial 
de Portugal.

É por isso que reforçar a capacidade pro-
dutiva (aumentando os soutos e aumentado 
o nro de arvores por souto) resulta direta-
mente numa melhoria na vida das pessoas, 
especialmente porque a procura da melhor 
castanha do mundo tem vindo a subir.

Mas, ao mesmo tempo, é preciso procu-
rar preservar a imagem da castanha da região. 
E isso não se consegue, antes pelo contrário, 
com a venda desenfreada, desregulada e 
desorganizada (para não dizer informal) de 
castanhas boas para arranjar as más e que de-
pois são vendidas como sendo da região. Os 
compradores assim ludibriados só compram 
uma vez...

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

Luís Braga da Cruz

Há cerca de 25 anos, fui surpreendido por um relatório do “World Competitiveness Fo-
rum”, em que os países eram hierarquizados em termos da sua capacidade competitiva. Por-
tugal aparecia numa posição discreta, a dois terços do topo. O ranking era feito a partir de 
um índice composto que reunia seis componentes de natureza sectorial, sendo que, para cada 
um deles, o nosso país também era confrontado com os restantes. O que então retive e que 
mais me chocou foi estarmos nos últimos lugares no indicador da inovação. Este indicador 
traduzia a capacidade de pôr em relação os resultados do esforço feito pelo sistema de Ciência 
e Tecnologia com o que a estrutura produtiva reclamava, para se modernizar. À época, não só  
se gastava pouco dinheiro em I&D - Investigação e Desenvolvimento - como o divórcio entre 
os dois mundos era absoluto. 

Hoje, é unânime entender por “Inovação” a capacidade de transformar conhecimento 
em valor económico. Temos a noção que a inovação é o factor mais decisivo para as empresas 
que produzem bens e serviços transacionáveis possam estar no mercado global e para que as 
estruturas organizativas públicas e privadas se modernizem. 

Passados 25 anos, o mundo mudou e o país evoluiu. Vale a pena saber onde estamos. Se 
consultarmos o último relatório do “World Economic Forum”, na sua edição de 2016/2017, 
construído com indicadores de 2015, podemos compreender como evoluímos neste quarto 
de século, em termos relativos, e quais as nossas principais forças e fraquezas. Hoje, em termos 
de competitividade estamos melhor do que estávamos então. Estamos na posição 46 (num 
total de 138 países) e com um score de 4,5 numa escala de 1 a 7. O índice é hoje construído de 
uma forma mais sofisticada, com 12 pilares, onde a nossa posição relativa também sobressai 
em cada um deles. Como estamos em comparação com o valor médio do primeiro mundo 
(União Europeia e América do Norte)?  

Algumas conclusões acalentam-nos, porque estamos praticamente na média em 7 des-
ses 12 pilares (instituições, ensino superior/ formação profissional, eficiência do mercado de 
bens, eficiência do mercado do trabalho, dimensão do mercado, sofisticação dos negócios, 
inovação). São muito positivas, por estarmos acima da média, em três deles: Infraestruturas 
(22/138), saúde e ensino básico (22/138) e capacidade de resposta tecnológica (26/138). Po-
rém, são muito negativas, por ficarmos muito abaixo da média, em dois pilares: no desenvolvi-
mento do mercado financeiro (116/138) e no ambiente macroeconómico (120/138). 

Também ficámos a saber esta semana os resultados de um relatório da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia sobre os projectos de investigação em consórcio, entre as instituições de 
I&D e as empresas, que nos dão uma indicação muito favorável sobre a sua evolução e nos 
fazem acreditar que o impacto da inovação, sempre de médio prazo, está no bom caminho.

São muitos os desafios que se colocam à nossa economia. Mas é indispensável que os 
responsáveis políticos saibam ler estes sinais para actuar em conformidade, evitando os erros 
do passado recente e agindo com prioridade naquilo que é mais óbvio.  

Engenheiro Civil

POSITIVO

Lamego

João Pedro Fonseca, artista 
plástico lamecense faz par-
te da realização da ópera 
“L’Isola Disabitata” a estrear 
este mês no CCB (Centro 
Cultural de Belém).

NEGATIVO

Lamego

Lamecenses querem 
reabertura ao trânsito 
da rotunda do soldado 
desconhecido.

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

FOTO: DR
FOTO: DR



Campanha Especial Natal

Aproveite esta época e divulgue 
connosco a sua empresa!

Contacte-nos através de: 967 492 016| geral@vivadouro.org
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Breves

É apresentado no próximo dia 25, pelas 18 horas no salão 
nobre da Câmara Municipal de Armamar, um livro que conta a 
história de uma menina diferente mas que não deixa de ser igual 
em tantas outras coisas. Acácia e os Fantasminhas, da escritora 
Margarida Pogarell, “leva-nos numa viagem por um mundo onde 
reinam o amor e a amizade, a ajuda, a solidariedade e a partilha”, 
afirmou a autarquia.

O Agrupamento de Escolas de Tarouca promoveu mais uma edição da Feira das Colheitas, 
que se realizou no passado dia 28 de outubro, dando a oportunidade a todos os seus visitantes de 
adquirirem o que de melhor se produz no concelho. Na iniciativa, promovida com o envolvimen-
to das famílias, pessoal docente e discente, os produtos da terra assumem todo o protagonismo, 
numa mostra de qualidade da produção local.

Menina Armamarense inspira livro 
sobre as diferenças

Feira de São Martinho em Sernancelhe promovida pelo 
Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues 

Cerca de 30 habitações familiares recuperadas 
pela autarquia de Mesão Frio

Murça desenvolve projeto de educação ambiental 
junto das escolas

Produtos da terra em destaque na Feira das Colheitas

Sabrosa incentiva o voluntariado nos Bombeiros 
e financia o PEM

A comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos tem “discipli-
nado as suas ações nesta matéria, dando o exemplo no que concerne à adoção de comportamentos 
sustentáveis”, que lhe valeu a distinção, pelo sexto ano consecutivo, com o galardão Bandeira Verde 
Eco-Escolas, atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa.

Agrupamento de Tarouca distinguido pela 6ª vez 
com o galardão Bandeira Verde Eco-Escolas

II Encontro Nacional de Museus do Vinho

Implementado em 2011 pela Câmara Municipal de Mesão Frio, o Programa Social de Apoio à 
Habitação continua a dar resposta às dificuldades habitacionais dos agregados familiares do con-
celho, financeiramente e comprovadamente carenciados. Desde que a autarquia lançou este apoio, 
foram já recuperadas, aproximadamente, 30 habitações. Durante este ano, foram concluídas quatro 
obras de recuperação, estando mais uma em curso, na freguesia de Oliveira. 

E “tudo começa” num…”Ponto de Singularidade” 
no Espaço Miguel Torga

Está patente ao público, no Espaço Miguel Torga, em S. Martinho de Anta, a exposição “Ponto de 
Singularidade” de Gracinda Marques cuja inauguração contou com a presença da autora, Presidente 
da Câmara e convidados.

A Feira de São Martinho, organizada pelo Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues, 
de Sernancelhe, no dia 10 de novembro, cotou-se novamente como um “encontro de gerações” 
e uma união entre as instituições. Alunos e professores, numa relação próxima com os pais, 
promoveram uma feira de produto da terra que mereceu a visita de centena de pessoas, num 
exemplo de como é possível trazer a escola à comunidade e promover a interação com as aldeias, 
com as instituições sociais, com as forças de segurança e, no fundo, com os sernancelhenses.

A AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho e a RMPV – Rede de Museus 
do Vinho da AMPV, em parceria com o Museu do Douro e a Rede de Museus do Douro, promo-
veram, em Peso da Régua, o II Encontro Nacional de Museus do Vinho. A iniciativa decorreu 
nos dias 10 e 11 de novembro de 2016, no Museu do Douro.

No dia 24 de outubro celebrou-se o dia da biblioteca escolar, sendo esse o pretexto para se 
iniciar o novo projeto de educação e sensibilização ambiental e florestal com os alunos do 1.º 
ciclo do Ensino Básico no concelho de Murça.

Câmara de Moimenta dá prémios de mérito estudantil 
que podem chegar aos 30 mil euros 

Têm de estar matriculados no ensino superior, residir no concelho de Moimenta da Beira, 
ter no máximo 25 anos de idade e ser estudantes de mérito, mas com dificuldades económicas 
comprovadas que não lhes permitem o prosseguimento dos estudos pelos seus próprios meios. 
Estes são alguns dos requisitos exigidos para as candidaturas que abriram no dia 14 de novem-
bro, e fecham 15 dias depois, a 28. Ao todo, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira poderá 
atribuir até 20 prémios de mérito estudantil, no valor individual de 1500 euros, num total de 30 
mil euros. Uma aposta que é concretizada pelo município pelo 3.º ano consecutivo.

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

No dia 22 de Outubro, foi inaugurada no Museu do Ferro e da Região de Moncorvo a ex-
posição 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.

O executivo municipal vai avançar com um conjunto de medidas de apoio aos bombeiros do 
concelho, na área da sua operacionalização e por várias medidas de caráter social. O primeiro 
passo já foi dado com a aprovação do financiamento de uma tripulação da ambulância de socorro 
inerente ao Posto Médico de Emergência (PEM).

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR



A Escola de Natação Municipal inicia as suas atividades letivas este mês. Sendo um projeto 
direcionado a diferentes faixas etárias, foram estabelecidas classes distintas, adequadas às ne-
cessidades específicas dos alunos. Os interessados deverão contactar o Gabinete de Desporto 
da autarquia.

O genuíno da gustação, dos usos e costumes, da me-
mória e das tradições voltou a marcar o programa do 
festival Serranias que decorreu durante o fim-de-sema-
na passado, 5 e 6 de novembro, em Soutosa, Moimenta 
da Beira, terras de Aquilino Ribeiro, pelo segundo ano 
consecutivo. O cartaz cumpriu-se na íntegra, apesar da 
ameaça de mau tempo, que amainaria entretanto. Ao 
longo do certame houve expositores, tasquinhas, casta-
nhas assadas, grupos de concertinas, “Marias Malucas” e 
um insuflável que manteve as crianças alegres.

Decorreu no passado dia 4 de novembro, no Porto, a II Gala da Federação Portuguesa de Nata-
ção, onde o Município de Vila real recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o galardão de Certifica-
ção de Qualidade da Escola de Natação - FPNCQ2016.

Festival Serranias encheu-se 
de sabores e tradições 

Piscina municipal de Vila Real continua com certificação 
de qualidade FPN 

Foz Côa participa numa candidatura conjunta 
para levar ópera a escolas e monumentos

Escola de Natação Municipal inicia atividades este mês

Apresentação da nova Carta 
Educativa Municipal de Santa 
Marta de Penaguião

Feira de Outono em Vila Real 
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  Breves

O Município de Vila Nova de Foz Côa apresentou uma candidatura conjunta no Progra-
ma “O.P.(us) – Ópera no Património” ao Programa Operacional Regional do Centro, com 
um projeto que visa a realização de um conjunto de eventos de cariz operático associados ao 
património, à cultura e aos bens culturais dos territórios de Leiria, Batalha, Viseu, Pinhel, Vila 
Nova de Foz Côa e Coimbra, num total de 91 espetáculos por ano.

No próximo dia 19 de novembro, entre as 10h e as 18h, na Praça do Município de Vila Real, vai 
decorrer a II Feira de Outono, uma iniciativa que tem como principal objetivo disponibilizar um espa-
ço para que os Estabelecimentos de Ensino através dos docentes, alunos e encarregados de educação, 
apresentem, em forma de quermesse, diversos produtos da época.

Casa cheia para assistir a Concerto de Outono no órgão 
da Igreja Matriz de Torre de Moncorvo 

No âmbito da comemoração do Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, decorreu no passado 
dia 22 de Outubro um Concerto de Outono no órgão na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em 
Torre de Moncorvo.

O município Penaguião apresentou à reapreciação 
a sua Carta Educativa Municipal. A apresentação da 
mesma decorreu no auditório penaguiense da EB2/3 
com a presença da equipa da UTAD responsável pela 
elaboração do documento.

FOTO: DR

FOTO: DR

O Município de Santa Marta de Penaguião foi distinguido com o galardão de Certificação 
de Qualidade da Escola de Natação - FPNCQ2016 aquando da II Gala da Federação Portugue-
sa de Natação.

Piscinas Municipais de Santa Marta de Penaguião 
recebem certificação de qualidade 

Assinatura do Contrato de Arranjo de Vias Municípios 
em Alijó

As Freguesias de Alijó vão ver beneficiadas algumas das suas vias. O contrato de empreitada de 
Arranjo de Vias Municipais nestas localidades foi assinado na Câmara Municipal em 21 de Outubro.

O município de Vila Real, em parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e 
das Florestas, o Agrupamento de Escuteiros da Sé (Agrupamento 482) e o Agrupamento de 
Escuteiros de S. Pedro (Agrupamento 212), levou a efeito, no dia 22 de outubro, uma ação de 
voluntariado na área geográfica do Parque Natural do Alvão, junto à barragem do Alvão e par-
que de merendas. Os cerca de 25 escuteiros que participaram nesta iniciativa recolheram nesta 
zona perto de 150 kg de lixo e resíduos, desde pneus, papéis, embalagens de lixo, entre outros.

Voluntariado no Parque Natural do Alvão

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR

Teve lugar no dia 28 de outubro, pelas 14.30h, no Salão Nobre do Município de Alijó, um 
workshop aberto ao público, sobre “Proposta de valor e Plano de Negócio – Modelo Business Canvas 
– Identificação de oportunidades e vantagens competitivas associadas.

PEVTua realiza Workshop aberto ao público

Jornalista José Milhazes em Freixo de Espada à Cinta
Primeira apresentação em Trás-os-Montes do livro “A Mensagem de Fátima na Rússia”. 

No âmbito da programação cultural e da estratégia de promoção do município de Freixo de 
Espada à Cinta, o Jornalista e Comentador da SIC-Noticias para assuntos Russos, José Milha-
zes, foi no passado dia 16 de novembro, a convite da Câmara Municipal, a Freixo de Espada à 
Cinta para a apresentação pública do seu livro “A Mensagem de Fátima na Rússia”, escrito com 
base em factos históricos e documentos entretanto tornados desclassificados pelos Serviços 
Secretos Russos.
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Especial Castanha

Produtores de Sernancelhe 
e Penedono afirmam que a 
produção de castanha sofreu 
uma quebra de cerca de 30% 
em relação ao ano passado. 
Por outro lado, a qualidade é 
“fenomenal”, facto que acaba 
por compensar a baixa produ-
ção. 

que tem”, afirmou ao VivaDouro o vereador. 
Em termos de quantidade, a vinha é a 

produção que tem “mais peso” no concelho, 
seguida da fileira da maçã, do azeite e por 
último a castanha, que se apresenta assim 
como a cultura com mais impacto económico 
no concelho que duplicou a sua área de 
castanheiros nos últimos anos. 

Também em Penedono a castanha 
tem um peso significativo na economia do 
concelho. 

“Estamos entre os cinco municípios com 
maior produção de castanha a nível nacional, 
é a base da sustentabilidade económica 
de muitos agregados familiares do nosso 
concelho”, afirmou Cristina Ferreira, vice-
presidente do município. 

Menos produção leva a aumento do 
preço da castanha

Daniel Azevedo, produtor de Sernancelhe, 

revela que este ano a produção “está melhor do 
que as expectativas iniciais”, uma vez que se 
pensava que a quebra seria superior. 

“O ano passado foi um ano de bastante mais 
produção mas, ainda assim, pensei que iria ser 
pior este ano”, acrescentou. 

Em 2015, Daniel Azevedo produziu 30 
000 toneladas de castanha, valor que diminuiu 
significativamente este ano, com cerca de 14 
toneladas de castanha. 

Também José Fernando, produtor de Penela 

Quebra de 30% na produção de castanha aumenta o preço do produto 

No mês de S. Martinho a castanha é 
rainha à mesa dos portugueses. Portugal 
é um dos maiores produtores de castanha 
em termos europeus, com cerca de 47 500 t, 
segundo estimativa da RefCast – Associação 
Portuguesa da Castanha. No entanto, a Itália é 
ainda a maior produtora europeia de castanha 
com cerca de 50 000 t. 

Nas terras da Beira Interior, a cultura 
da castanha tem grande expansão numa 
zona delimitada pelos concelhos da Guarda, 
Viseu, Sernancelhe e Penedono. Sendo que 
nesta região são cultivados cerca de 5.000 ha 
de castanheiros, principalmente a variedade 
Martainha. 

A castanha “assume um grande impacto 
económico a nível do setor agrícola no 
concelho”, explica Armando Mateus, vereador 
da Câmara Municipal de Sernancelhe. 

Apesar de a produção ser variável de 
ano para ano, num “excelente ano” de 
produção, Sernancelhe pode vir a atingir as 
1000 toneladas, o que significa um retorno 
económico superior a 3 milhões de euros 
anualmente. 

“É um valor muito considerável, ainda que 
a castanha não seja o produto agrícola mais 
produzido no concelho, mas é o produto que 
dá mais rentabilidade pela relação preço/Kg 

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Apanha da castanha em Sernancelhe

> Daniel Azevedo, produtor de castanha em Sernancelhe > José Fernando, produtor de Penela da Beira
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Especial Castanha

da Beira, sentiu uma quebra na produção. No 
ano passado produziu entre 18 a 19 toneladas, 
valor que calcula que desça agora para 15 
toneladas. 

“A quebra não é tão grande porque os 
calibres são melhores e já compensa”, afirma 
o produtor. 

Apesar da diminuição na quantidade 
a “qualidade da castanha é uma coisa 
fenomenal este ano, o que compensa a quebra 
de produção”, explica João Ferreira, presidente 

da Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, 
local onde grande parte dos produtores 
entregam as suas castanhas para venda. 

Uma vez que a produção da castanha 
diminuiu, a valorização da castanha aumentou 
cerca de 50% no valor de produção. Em 2015 
o preço de produção estava entre 1€ e 1,5€ e 
em 2016 está entre os 2€ e 2,20€. 

Carlos Esteves de Carvalho, presidente 
da autarquia de Penedono, revela que apesar 
da quebra na produção, “sente os produtores 
contentes, uma vez que compensou a 
nível de preços, foi um ano muito bom 
economicamente para as pessoas”, revelou ao 
VivaDouro. 

Produtores com dificuldade em 
encontrar mão-de-obra para a apanha 
da castanha

À semelhança de outras produções, 
também na castanha os produtores sentem 
algumas dificuldades em encontrar mão-de-

obra para apanhar o fruto. 
José Fernando contrata cerca de nove 

pessoas para auxiliarem na apanha da 
castanha nesta altura do ano, no entanto, na 
opinião do produtor “é cada vez mais difícil 
encontrar pessoas para trabalhar nesta área”, 
revelou. 

“Faltam jovens para trabalhar. As pessoas 
que colaboram comigo já apanham há 15 
anos e têm todos mais de 50 anos”, afirmou. 

Maria Cláudio, já está habituada a estas 
andanças, apanha castanhas há tantos anos 
que já nem se recorda quando começou esta 
atividade. Viaja todos os dias de Aguiar da 
Beira para Sernancelhe para a apanha das 
castanhas, na opinião da trabalhadora, “este 
trabalho é muito bom”, revelou ao VivaDouro 
enquanto colhia algumas castanhas. 

José Fernando receia que com o passar 
dos tempos “a dificuldade em arranjar pessoas 
para trabalhar seja ainda maior”, uma vez que 
as pessoas começam a envelhecer, facto que 

preocupa os produtores de castanha da região. ■

Quebra de 30% na produção de castanha aumenta o preço do produto 

> Apanha da castanha em Sernancelhe

> João Ferreira, presidente da Cooperativa Agrícola de Penela da Beira> Armando Mateus, vereador da Câmara Municipal de Sernancelhe

“Este trabalho é muito bom, 
já não custa a quem está 
habituado”

Maria Claudia
Na apanha da castanha
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 O programa da visita incluiu 
uma apresentação da Platafor-
ma de Inovação da Vinha e do 
Vinho, instalada no RDP, encon-
tros com responsáveis dos Cen-
tros de Investigação da UTAD e 
com empresários e investigadores 
com vista a conhecer os princi-
pais projetos de IC&DT finan-
ciados pelo Norte 2020, em de-
senvolvimento nesta instituição.

Na UTAD o Ministro esteve 
na aula magna, com uma plateia 
repleta de docentes e investigado-
res, onde falou sobre os objetivos 

e prioridades do governo, no que 
respeita à Ciência. O reforço do 
quadro de docentes e o melhora-
mento das condições dos douto-
randos foram algumas das ques-
tões abordadas por Manuel Heitor.

Na sua intervenção o Ministro 
sublinhou a importância de “digni-
ficar o emprego científico em Por-
tugal”. Nesse seguimento “temos de 
resolver três questões atuais: o re-
juvenescimento do corpo docente, 
a precariedade do emprego cienti-
fico jovem e reforçar os quadros”, 
acrescentou. Temas e preocupa-

ções refletidas nas questões coloca-
das ao Governante pelos docentes e 
investigadores presentes na sessão.

António Fontainhas Fernan-
des, reitor da instituição univer-
sitária, focou a sua intervenção 
em três notas essenciais: o equi-
líbrio financeiro alcançado pela 
universidade depois de ter pas-
sado por “uma trajetória difícil”, 
o programa de organização in-
terna realizado e, por último, ter-
minou o discurso a afirmar que 
“já temos as bases para o futuro”. 

O programa da visita culminou 

com a inauguração do Edifício de 
Blocos Laboratoriais, onde estão 
concentrados a maior parte dos 
laboratórios de I&D da UTAD.

 Lançado pelo anterior minis-

tro José Mariano Gago, este cen-
tro de competências laboratoriais 
tem diversas valências, de diver-
sas áreas de conhecimento, equi-
padas com tecnologia de ponta.■

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior inaugura 
Edifício Laboratorial na UTAD
O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, esteve de visita a Vila Real, no Regia-Douro Park – Parque de 
Ciência e Tecnologia de Vila Real (RDP) e na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), onde inaugurou um Edifício La-
boratorial. 

O Hotel Vintage House, situa-
do no Pinhão, foi o local escolhido 
para a apresentação deste concurso 
bienal, implementado há 10 anos.

Sublinhando que este concur-
so pretende “divulgar o que de 
melhor se vai fazendo em matéria 
de arquitetura no Douro”, Ricar-
do Magalhães, vice-presidente da 
CCDR-N, confessou aos jorna-
listas que esta edição vai “superar 

as expetativas” no que diz respei-
to ao número de participantes.

“Sabemos desde já que va-
mos ter muitos concorrentes, 
penso que vamos ter belos pro-
jetos e o júri vai ter a vida difí-
cil”, afirmou Ricardo Magalhães.

O vice-presidente da CCDR-
-N sublinha ainda a importância 
de “dar continuidade à qualidade” 
dos projetos, “não nos podemos 

esquecer em nenhum momento 
que estamos numa área classifi-
cada como património da huma-
nidade e portanto temos de ser 
muito exigentes”, acrescentou.

A edição dos 10 anos conta 
com a parceria com Ordem dos 
Arquitetos – Secção Regional do 
Norte, Direção Regional de Cul-
tura do Norte e Entidade Regio-
nal de Turismo Porto e Norte.

Cláudia Costa, diretora da 
Ordem dos Arquitetos do Norte, 
afirma que “este prémio é um in-
centivo muito grande para aquilo 
que é a promoção de arquitetu-
ra de qualidade no nosso país e 
na região Demarcada do Douro”.

Na opinião da diretora da Or-
dem dos Arquitetos do Norte, “este 
prémio é importante também para 
a questão profissional, no sentido 
de envolver pedagogicamente os 
arquitetos mais jovens para aquilo 
que é uma arquitetura de qualidade”.

Cristina Felgueiras, repre-
sentante do município de Alijó, 
afirmou ao VivaDouro o inte-
resse do município “em apoiar 
projetos que promovam as boas 
práticas de uma arquitetura que 
caminha para a excelência no 
Douro Vinhateiro”. A vereadora 
revelou ainda que está em curso 

um projeto de requalificação do 
centro histórico do Pinhão, “uma 
porta de entrada que queremos 
efetivamente valorizar”, afirmou. 

A iniciativa lançada pela 
CCDR-N dirige-se a interven-
ções de construção, conserva-
ção ou reabilitação de edifícios 
ou conjuntos arquitetónicos, 
bem como intervenções de de-
senho urbano em espaço públi-
co, feitos depois da classificação.

A última edição deste pré-
mio, correspondente aos anos 
2013/2014, foi ganha pelo Mu-
seu do Côa, dos arquitetos Ca-
milo Rebelo e Tiago Pimentel.

Em 2011, o galardão foi atri-
buído ao armazém de envelheci-
mento de vinho desenhado por 
Siza Vieira para a Quinta do Portal 
e instalado entre as vinhas da pai-
sagem classificada pela UNESCO.■

CCDR-N lança 5ª edição do Prémio Arquitetura do Douro
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) lançou, no dia 26 de outubro, a quinta edição do Pré-
mio Arquitetura do Douro, concurso que distingue e promove boas práticas de arquitetura no Património Mundial. O vencedor será 
conhecido em abril. 

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Apresentação do concurso no Hotel Vintage House situado no Pinhão, Alijó

FOTO: DR
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Foi com a Aula Magna da uni-
versidade repleta que a UTAD abriu 
o ano letivo a debater o patrimó-
nio cultural e natural, tema que se 
“insere numa clara preocupação 
da UTAD em apostar na valoriza-
ção da transversalidade cultural e 
natural do território, em especial 
nos imensos recursos do Douro e 
Trás-os-Montes, enquanto paisa-
gem, turismo e cultura, uma apos-
ta já consagrada na criação da cá-

tedra UNESCO em Geoparques”. 
O futuro da universidade foi 

um tema em realce nos discursos 
da cerimónia. António Fontainhas 
Fernandes, reitor da universidade, 
frisou que a “academia está num 
período de reflexão”, sendo que 
tem que ser “repensado o futuro 
que queremos para a instituição”. 

Temas como o papel dos direto-
res de curso, a situação dos profes-
sores auxiliares e o abandono esco-

lar, mereceram também a atenção 
do reitor no discurso da cerimónia. 

Citando Miguel Torga, André 
Coelho, presidente da Associação 
Académica, sublinhou igualmente 
a necessidade em “pensar o futu-
ro da universidade”. “Repensem 
o calendário académico, repen-
sem a oferta educativa, repen-
sem a comunicação”, sublinhou. 

A cerimónia prosseguiu com a 
realização de uma mesa redonda, 

moderada pelo vice-reitor Artur 
Cristóvão, sobre o tema “Patrimó-
nio: diversidade, proteção e pro-
moção”, onde marcaram presença 
Helena Freitas (Unidade de Missão 
para a Valorização do Interior); 
José Santos (Subdiretor geral da 
Direção Geral do Património Cul-
tural) e Belém Lima (Arquiteto). 

A Secretária de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior, Maria Fernan-

da Rollo, encerrou a cerimónia. 
“Não há Trás-os-Montes sem 

UTAD e não há UTAD sem Trás-
-os-Montes”, garantiu a Secretária 
de Estado, que aproveitou o dis-
curso para falar acerca de questões 
como o problema em volta dos pro-
fessores auxiliares, o estigma de não 
se seguir o ensino superior, a ne-
cessidade de repensar o futuro das 
instituições de Ensino Superior e 
ainda a Cultura nas universidades.■

UTAD abriu o ano académico a debater o Património  
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) realizou, no dia 4 de novembro, o ato solene de abertura do novo ano acadé-
mico, trazendo a debate e reflexão os novos desafios para a valorização e proteção do património natural e cultural. 

Texto: Salomé Ferreira

> António Fontainhas Fernandes, reitor da Universidade > Mesa redonda debateu o Património Natural e Cultural > Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Com a atribuição deste importante grau 
honorífico, a UTAD pretende homenagear o 
seu percurso profissional na atividade des-
portiva e, mais recentemente, os resultados 

obtidos pela seleção nacional no campeona-
to da Europa de futebol, realçando os valo-
res desportivos que tem vindo a aplicar e a 
incentivar, e que lhe permitem deixar uma 
marca na história do desporto português.

Fernando Santos, a partir de 18 de no-
vembro, tornar-se-á 10º Doutor Honoris 
Causa desta Universidade, associando o seu 
nome aos de Franciscus Maria  Lubbers (an-
tigo Primeiro-Ministro Holandês), António 
Lobo Antunes (escritor), Wei Zhao (reitor 
da Universidade de Macau), Francisco Javier 
Olazabal (empresário), Manoel de Oliveira 
(cineasta), Luís Valente de Oliveira (acadé-
mico e antigo governante), Luís Garcia Bra-
ga da Cruz (antigo presidente da CCDR-N ) 
João Rosas Nicolau de Almeida (enólogo) e 
o Comité Olímpico de Portugal.■

Fernando Santos vai receber o grau 
de Doutor Honoris Causa 
O selecionador nacional Fernando Santos vai ser distinguido com 
o grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro (UTAD), em cerimónia solene que terá lu-
gar na Aula Magna desta Universidade, no dia 18 de novembro, 
às 10h30.

O Guia dos Fins-de-semana Gastro-
nómicos do Porto e Norte de Portugal, 
que congrega a diversificada oferta gas-
tronómica do território e a mostra ao 
mundo, foi apresentado recentemente 
em Vila Real, onde se apresentou uma 
amostra alargada das melhores igua-
rias e vinho de alguns dos municípios. 

Neste Guia estão inscritos os restau-
rantes aderentes, como são apresentadas 
receitas típicas de cada município e in-
formações detalhadas dos locais, como 
a menção às condições da acessibilida-
de para pessoas de mobilidade reduzida.

Como novidade, o Turismo Porto e 
Norte de Portugal revela que os empreen-
dimentos turísticos aderentes, que são mais 
de 450, vão presentear os turistas com uma 
promoção de 20% na estadia de sexta a sá-
bado “para que possam ficar mais tempo 
na região a degustar as nossas iguarias”.

Nos   mais   de 1000 restauran-
tes de um total de 75 municípios que 
aderem todos os anos à iniciativa, o 
visitante terá ainda na ementa a in-
dicação de um petisco tradicional.■

Porto e Norte de Portugal promove 
26 fins-de-semana gastronómicos
No total são 26 os fins-de-semana gastronómicos promovidos pelo 
Turismo do Porto e Norte de Portugal até 28 de maio do próxi-
mo ano. A iniciativa conta com o envolvimento de 75 municípios, 
1000 restaurantes e 450 empreendimentos turísticos e promete 
mais promoções a quem pretenda ficar mais tempo na região. 

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR

FOTO: DR



Vila Real

“A ideia é sobretudo propor-
cionar um serviço importante e 
que hoje é quase fundamental, so-
bretudo numa cidade cheia de jo-
vens, numa cidade universitária, 
de forma gratuita”, sublinhou Rui 
Santos, presidente do município. 

“Pareceu-nos que era o espa-
ço adequado para arrancar com 
este projeto”, afirmou o presidente. 

O Parque Corgo tem-se assumi-
do cada vez mais como um local de 
lazer e de prática desportiva, para 
além do facto de se situar próximo 
de quatro residências universitárias, 
onde residem cerca de 600 alunos. 

O projeto resultou de uma 
aliança entre a autarquia e a uni-
versidade transmontana, que 
contribuiu com a instalação dos 
equipamentos necessários. Artur 

Cristóvão, vice-reitor da UTAD, 
acredita que este é “um projeto 
com características piloto e tem um 
perfil inovador muito relevante”. 

Foram instaladas duas antenas 
na área do Parque e qualquer um 
pode aceder de forma livre à rede 
designada de “Município Digital”, 
tendo apenas que iniciar sessão. 

O investimento do projeto “é 
muito reduzido, mas obviamente à 
medida que o projeto vá crescen-
do o investimento terá também 
de crescer”, sublinhou Rui Santos.

Esta parceria reforça a união 
entre a autarquia e a UTAD, sen-
do que na opinião de Rui Santos 
“Vila Real não seria a mesma se 
não tivesse a universidade”, que se 
mostra “sempre disponível para 
aceder aos desafios” da autarquia.■

Disponível rede wi-fi gratuita no Parque Corgo em Vila Real 
A Câmara Municipal de Vila Real e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) juntaram-se para disponibilizar gratui-
tamente internet sem fios aos utentes do Parque Corgo. Numa fase posterior, o município pretende expandir a iniciativa para toda a 
cidade, nomeadamente para o centro histórico. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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> Rui Santos (direita), presidente da autarquia de Vila Real a exprimentar a aplicação

Vila Real vê assim aprova-
do o segundo projeto para um 
Hospital Privado nos últimos 
meses. Esta unidade hospitalar, 
pertencente ao grupo Luz Saú-
de, “vem assim complementar 
a oferta na área da saúde, públi-

ca e privada, em Vila Real”, afir-
mou em comunicado a autarquia.

“Este importante projeto prevê 
um investimento superior a 12,5 
milhões de euros e abrangerá, para 
além do concelho de Vila Real, todo 
o Distrito de Vila Real e os concelhos 

da margem esquerda do Douro, 
desde o Peso da Régua a Vila Nova 
de Foz Côa”, informa o município.

O projeto agora aprovado pelo 
município desenvolve-se em qua-
tro pisos superiores (incluindo a 
área técnica no piso de aproveita-

mento da cobertura) e três pisos in-
feriores, em que apenas um dos pi-
sos inferiores ocupa a totalidade da 
edificação (piso -1). Nesse espaço 
serão instaladas uma série de valên-
cias, de que se destacam: urgência 
de adultos e de pediatria, com sala 
de observações; 35 consultórios e 
salas de exames associados a espe-
cialidades; bloco operatório; labo-
ratório de patologia clínica e ima-
giologia; todas as especialidades 

médicas e cirúrgicas em consulta 
externa e 20 camas de internamento. 

No que diz respeito à criação 
de emprego, esta unidade de saúde 
pretende contratar 150 médicos es-
pecialistas a tempo parcial, 70 pos-
tos de trabalho a tempo inteiro, no-
meadamente enfermeiros, técnicos, 
auxiliares e pessoal administrativo, 
e prevê ainda a criação de 40 posto 
de trabalho a tempo parcial, nomea-
damente enfermeiros e técnicos.■ 

Vila Real aprova projeto de Hospital Privado 
que vai custar 12,5 milhões de euros
O executivo da Câmara Municipal de Vila Real aprovou, no passado dia 8 de novembro, o projeto para a instalação de uma unidade 
hospitalar privada no edifício onde funcionou o Hotel Tocaio, na Avenida Carvalho Araújo. O projeto tem um investimento superior a 
12,5 milhões de euros. 

> O hospital privado tem um investimento superior a 12,5 milhões de euros
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Com prefácio de António Fon-
tainhas Fernandes, Reitor da UTAD, 
este livro surgiu de um “protocolo 
entre a empresa Energia e Sistemas 
de Potência - EGSP e a Universida-
de de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), para a realização de um 
Plano Regional de Desenvolvimento 
Integrado (PRDI) de sete concelhos”, 
explica Margarida Correia Marques.

 Tendo sido realizado “um es-
tudo de diagnóstico ambiental e 
socioeconómico com a duração 
de um ano sob a responsabilidade 
técnico-científica da Unidade de 
Ambiente da UTAD e financiado 
pela EGSP”, acrescentou a autora. 

Margarida Correia Marques 
sublinha que esta obra “corres-
ponde a uma etapa inicial, ponto 
de partida para a tomada de deci-
são sobre projetos de investimento 
a criar nesta área territorial. Este 
diagnóstico-síntese é o resultado do 
cruzamento entre diferentes olhares 
e abordagens disciplinares”, referiu.

A obra pretende contribuir 
para o conhecimento ambiental e 
socioeconómico do território que 
congrega sete concelhos – Aguiar 
da Beira, Castro Daire, Moimen-

ta da Beira, Sátão, Sernancelhe, 
Tarouca e Vila Nova de Paiva.

Desta forma, o conteúdo do li-
vro distribui-se em seis capítulos, 
que abordam temas como a Geo-
logia e os Solos, Água, Ar, Flora, 
Vegetação, Floresta, Agricultura e 
Paisagem. Referem-se ainda as di-
nâmicas sociais existentes e carate-
riza-se a estrutura económica dos 
sete concelhos num contexto de 
investimento produtivo. Revela-se 
o património classificado, o legado 
cultural acumulado e as valências tu-
rísticas existentes nesta área territorial.

Para responder ao desafio da 
EGSP, a investigadora conside-
rou “fundamental convocar um 
vasto grupo de pesquisa de cariz 
multidisciplinar”. Este grupo era 
constituído por mais de duas deze-
nas de investigadores com forma-
ção em universidades nacionais. 

No livro “Sete Concelhos, 
um território”, os concelhos ana-
lisados “são percecionados como 
uma área única e identitária”. 

“Se estes conseguirem vencer as 
suas fronteiras concelhias congre-
gando-se neste território uno, asse-
gurarão certamente mais e melhores 

condições de visibilidade, atrativida-
de e competitividade territorial no 
mercado global. O destaque que 
possam vir a alcançar será o refle-
xo da capacidade de, em conjunto, 
promoverem e acrescentarem valor 
aos seus recursos endógenos e pro-
dutos, bem como de atrair investi-
mento e de melhorar a qualidade 
de vida dos que aí vivem, estudam 
e/ou trabalham”, concluiu a autora.

 “Do diagnóstico-síntese ex-
posto em livro concluiu-se que 
este território – o cerne do Entre-
-Norte-e-Centro – apresenta hoje 
um forte potencial de desenvolvi-
mento, haja vontade e as condições 
de traçar um sustentado planea-
mento para atrair um eficaz inves-

timento”, revelou a investigadora.
Assim, a caracterização am-

biental e socioeconómica realizada 
no cerne do Entre-Norte-e-Centro 
evidência três eixos de atuação: o 
investimento produtivo, a inovação 
social e a diferenciação ambiental.

“Verifica-se, por exemplo, a 
necessidade de transformar os 
recursos endógenos conferindo-
-lhes um valor diferenciador que 
os torne distintivos entre outros 
produtos concorrenciais no mer-
cado interno e externo”, explicou.

Na opinião de Margarida Correia 
Marques este território “apresenta 
várias oportunidades de desenvol-
vimento, que devem ser concreti-
zadas de forma concertada entre 

os diversos agentes e devidamente 
integradas”. Assim, a autora acon-
selha que de deve “conciliar estra-
tégias, ganhar escala e criar valor”. 

“A principal mensagem que gos-
tava de deixar é que a parceria e a 
cooperação, a troca de informação e a 
partilha de conhecimento entre todos 
os agentes locais dos sete concelhos é 
absolutamente vital para a concreti-
zação do território. Serão as gentes 
deste território, tal como no passado, 
o principal recurso para o seu de-
senvolvimento, para a sua afirmação 
como unidade geográfica, para as 
transformações necessárias no sen-
tido de se enfrentarem os desafios e 
se trilhar o rumo do desenvolvimen-
to sustentável”, concluiu a autora.■

“Sete Concelhos, um território” apresentado em Moimenta da Beira
O Livro “Sete Concelhos, um território: Uma Caracterização Ambiental e Socioeconómica no Cerne do Entre-Norte-e-Centro“, coorde-
nado por Margarida Correia Marques, foi apresentado no dia 5 de novembro, na Fundação Aquilino Ribeiro, em Soutosa, Moimenta 
da Beira. 

FOTO: DR

> Margarida Correia Marques, autora do livro FOTO: DR

Texto: Salomé Ferreira
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A autarquia de Penedono en-
contra-se a trabalhar em con-
junto com os artesãos e outras 
entidades para dar uma “nova 
vida” à Junça da Beselga, ar-
tesanato típico que faz parte 
da história desta freguesia e 
do concelho. Para além do selo 
de certificação, a autarquia 
pretende ainda modernizar 
as peças como forma de atrair 
novos mercados. 

já estava em decadência, a maior parte 
das pessoas emigraram”, acrescentou, 
ao recordar que houve uma altura em 
que apenas três pessoas se dedicavam ao 
artesanato. 

Com o passar dos anos, também o tipo 
de peças sofreram algumas mudanças. 
Aos habituais tapetes, às “ceiras filtro 
de azeite” e aos cestos, juntaram-se 
posteriormente “peças mais modernas”, 
nomeadamente os “potes” e os chapéus. 

“Muitas das vezes são os clientes que 

nos levam a modificar e modernizar as 
peças, porque nos pedem determinadas 
coisas”, revelou o artesão, enquanto 
moldava um molho de Junça. 

Em outros tempos, a ceira filtro de 
azeite era “muito procurada por azenhas”, 
explicou Ilídio Serôdio, “mas agora é tudo 
moderno”, acrescentou. No entanto, esta 
peça já chegou a ser procurada para outros 
fins, nomeadamente para decoração, 
sendo que uma peça destas pode custar 
cerca de 200 euros. 

Foi exatamente com a “ceira filtro de 
azeite” que Ilídio Serôdio foi premiado, em 
2013, na Feira Internacional de Artesanato 
de Lisboa. “A partir desse momento tive 
cada vez mais vontade de trabalhar nisto”, 
confessa ao VivaDouro. Foi também esse 
um dos motivos que levou a autarquia a 
iniciar o processo de certificação. 

Mas o interesse em “manter viva” esta 
tradição já começou há algum tempo. 
Há cerca de 20 anos a Câmara Municipal 
de Penedono e o Instituto de Emprego e 

 Com selo de certificação à vista a Junça de Beselga ganha nova vida

O serão na aldeia da Beselga, concelho 
de Penedono, é sinónimo de trabalho 
e de boa disposição. Em tempos, eram 
mais as mãos que moldavam a Junça e a 
transformavam em ceiras, tapetes, cestos 
e chapéus. Chegaram a ser cerca de 700 
pessoas a dedicar-se a este ofício.

Mas, a “tradição já não é o que era”. 
Atualmente é pelas mãos de um homem 
e cinco mulheres que nascem as peças de 
artesanato, que em breve serão vendidas 
com selo de certificação. 

Ilídio Serôdio, de 79 anos, é 
considerado o mestre da Junça de Beselga. 
Tinha oito anos quando começou a 
aprender esta arte, “acompanhava os meus 
pais ao serão”, tal como outras famílias da 
aldeia. 

“Trabalhei na Junça até aos 20 anos, 
depois fui para a tropa. Andei na Marinha 
30 anos e quando regressei, já reformado, 
voltei-me a dedicar a isto, sempre gostei 
muito de o fazer”, contou ao VivaDouro 
Ilídio Serôdio. 

“Quando voltei da tropa esta profissão 

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Ilídio Serôdio, conhecido como o “mestre” da junça da Beselga > Silvandira Gregório, artesã
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Reportagem VivaDouro

Formação Profissional (IEFP) de Lamego 
promoveram um curso para ensinar a 
fazer a Junça da Beselga e, nessa altura, 
Ilídio Serôdio foi convidado para ser o 
formador.

Foi este um dos momentos chave 
para o renascimento deste ofício, uma 
vez que do “grupo de 16 mulheres que 
frequentaram o curso, algumas ficaram 
posteriormente a trabalhar comigo”, 
afirmou Ilídio Serôdio. Assim, de segunda 
a quinta-feira durante três horas, ao serão, 

juntam-se estas seis pessoas no Centro de 
Artesanato da Beselga.

Entre as cinco mulheres que 
acompanham diariamente Ilídio 
Serôdio no serão, encontra-se Silvandira 
Gregório, 70 anos. Para ela a técnica já 
não é novidade, uma vez que já trabalha 
a Junça há cerca de 20 anos. 

“Este artesanato tem tudo de especial, 
as peças são bonitas e o material é muito 
bom, dura muitos anos”, contou ao 
VivaDouro. 

Material que é criado na natureza, 
mais concretamente “no alto das serras”, 
para ser posteriormente colhido numa 
altura própria, “uma semana antes do São 
João”, explica Ilídio Serôdio. 

Depois de colhida a Junça é seca e antes 
de ser trabalhada fica cerca de quatro 
horas na água, “para não partir enquanto 
a moldamos”, acrescenta o artesão. 

Uma vez que a certificação do 
artesanato se encontra já numa fase final, 
Carlos Esteves de Carvalho, presidente da 
autarquia de Penedono acredita que esta 
mudança “vai trazer o reconhecimento 
do valor do nosso artesanato e com isso 
estamos a valorizar e consequentemente a 
trazer para o nosso concelho mais-valias”, 
afirmou ao VivaDouro. 

A vontade, dedicação e saber de 
Ilídio Serôdio são alguns dos motivos 
que levam o município a querer manter 
viva esta tradição, dando-lhe também um 
toque de modernidade com vista a atrair 
novos mercados. 

“Este artesanato assenta no saber do 
senhor Ilídio Serôdio e, um dia que ele 
desapareça, como todos nós, há um saber 

que se corre o risco de se perder e daí o 
investimento que estamos a fazer de ele dar 
formação para que esse saber se mantenha 
por muitos longos anos”, revelou o edil. 

A autarquia fez um protocolo com 
a associação 30 Moios de Sal (MS), 
constituída por estilistas e designers de 
áreas como o têxtil e calçado, com vista 
a trabalharem em conjunto com Ilídio 
Serôdio e as artesãs para darem um cunho 
de modernidade às peças. 

Nesse sentido, vai iniciar no dia 17 de 
novembro um workshop de “Criação de 
novos produtos em Junça de Beselga”. Um 
curso pensado para “todos aqueles que 
pretendam aprender a técnica e os saberes 
associados à execução de objetos em junça, 
combinados com alguns princípios do 
design de produto”. 

Desta forma, a Associação 30 MS, em 
colaboração com o Centro de Artesanato 
da Beselga e a Câmara Municipal de 
Penedono, “dará ferramentas para o 
desenvolvimento de novas peças utilizando 
a junça, cruzando técnicas ancestrais 
com novos conhecimentos adaptados às 
necessidades e gostos atuais”.■

 Com selo de certificação à vista a Junça de Beselga ganha nova vida

> As peças têm evoluído conforme os tempos > As tradicionais “ceiras” de junça



14
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Foram três dias marcados 
por várias atividades e promoção 
a um produto “nobre e único” do 
Douro. O município de Alijó pro-
duz cerca de 80% do moscatel da 
região, sendo que a sua produção 
representa cerca de 15 milhões 
de euros em volume de negócios. 

Tal como no ano anterior, um 
dos momentos altos do Festival 
foi o brinde ao Douro realizado 
com vinho moscatel, onde cerca 
de mil pessoas levantaram o cáli-
ce e entoaram o hino ao Moscatel. 

Este evento tem como prin-
cipal objetivo promover o pro-
duto de excelência que é o 

Moscatel do Douro, mas não 
deixa de dar destaque à divul-
gação de outros vinhos da re-
gião, do azeite, da gastrono-
mia, do turismo e da cultura.

Também o vinho pode 
ser consumido de várias for-
mas, a prova disso é o concei-
to da “Wine to Eat”, uma em-
presa que comercializa vários 
produtos “tendo como base 
o vinho sem álcool para que 
toda a gente possa consumir”, 
tal como explica Sofia Bor-
ges, representante da empresa.

A participar pela segunda 
vez no Festival do Moscatel en-

quanto expositora, Sofia Borges, 
acredita que este é um “Festival 
que divulga o que de melhor se 
faz na região e que dá a conhe-
cer os produtos a quem nos vi-
sita”, afirmou ao VivaDouro. 

A edição deste ano do Fes-
tival do Moscatel contou com 
vários momentos de anima-
ção, entre eles destaque para 
o concerto de Quim Barrei-
ros e o Encontro de Folclore. 

O programa contou ainda 
com uma diversidade de mo-
mentos, nomeadamente a rea-
lização do II passeio turístico 
de carros clássicos que “trouxe 

muita gente a Favaios e ao 
concelho, passando por di-
versas localidades do mesmo, 
sendo mais uma oportunida-
de para apreciar as paisagens 
e a gastronomia por quem nos 
visitou”, afirmou a autarquia.

Mais uma vez teve lu-
gar um desfile de moda e a 
eleição da Miss Favaíto e do 
Mister Moscatel. Também o 
Impacto das Alterações Cli-
máticas na Vinha e no Vinho, 
tema do colóquio deste ano, 
“juntou interessados neste 
tema que preocupa os espe-
cialistas da área vitivinícola”.■

Vila de Favaios celebrou o Moscatel do Douro 
A vila de Favaios recebeu a segunda edição do Festival de Moscatel do Douro, entre 21 e 23 de outubro. A organização da Câmara 
Municipal de Alijó contou com as parcerias da Junta de Freguesia de Favaios e de vários agentes económicos da região. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

“O Moscatel de Favaios é 
sempre um produto bom” 

Luís Monteiro,
visitante

“É um Festival muito agra-
dável, é importante que o 
interior faça coisas destas”

Serafim Anjos, 
visitante

> Inauguração da segunda edição do Festival do Moscatel 

> Sofia Borges, representante da “Wine to Eat”

FOTO: DR
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Sernancelhe

Ao longo de três dias, o Expo 
Salão de Sernancelhe preencheu-se 
das cores de outono e da castanha. 
Castanho, verde, vermelho e laran-
ja foram as cores que dominaram 
no espaço que agregou 69 exposi-
tores, entre empresas do setor, arte-
sanato, gastronomia e restauração.

“A Festa da Castanha ano após 
ano nunca fica estagnada, au-
menta exponencialmente”, afir-
mou Armando Mateus, vereador 
da cultura da Câmara Municipal. 

Entre as novidades do certa-
me deste ano, a autarquia subli-
nha a mudança no aspeto e de-
coração do espaço que acolheu a 
24.ª edição da Festa da Castanha. 

O “aspeto e organização da feira 
eram uma meta nesta edição, fizemos 
algumas formações e trabalhamos 
com os expositores para que lhes fos-
se dado algum apoio de como expor, 
rentabilizar e vender os produtos”, 

revelou ao VivaDouro o vereador. 
“Também melhoramos a área da 

restauração com mais restaurantes 
e fizemos o desafio aos estabeleci-
mentos de a castanha ser elemen-
to obrigatório em todos os pratos”,  
acrescentou Armando Mateus.

A castanha foi assim a “rainha” 
do certame, com uma vasta oferta de 
gastronomia derivada deste produ-
to, não faltando o habitual concurso 
da melhor castanha de Denomina-
ção de Origem Protegida Soutos da 
Lapa (DOP), e também do melhor 
doce, “iniciativa em crescendo e que 
demonstra o espaço que a castanha 
conquistou na doçaria local e regional”. 

No que diz respeito à gastronomia, 
a Escola Profissional de Sernancelhe 
voltou a assumir um papel ativo nes-
ta edição da Festa da Castanha, com 
a realização de um “showcooking”, 
mostrando os ensinamentos adqui-
ridos pelos formandos no Curso de 

Cozinha/ Pastelaria e Restaurante/Bar.
Para além da gastronomia, tam-

bém a animação teve um papel 
importante na Festa da Castanha, 
dando a autarquia primazia aos gru-
pos etnográficos locais e regionais. 

A castanha foi também o mote 
para a prática desportiva de natureza, 
com a realização da 9.ª edição do BTT 
pela Rota da Castanha e do Casta-
nheiro que este ano contou com mais 
de um milhar de inscritos que foram 
conhecer as paisagens de soutos de 
Sernancelhe ao volante das bicicletas. 

O Passeio Pedestre pela Sea-
ra voltou a “aumentar o número 
de participantes”, revelou Arman-
do Mateus, sendo que a maior 
parte eram de fora do concelho. 

Presidente do Conselho de 
Administração da EDP Reno-
váveis presidiu à inauguração

A abertura oficial da Festa da 
Castanha deste ano contou com a 
presença de António Lobo Antu-
nes, Presidente do Conselho de Ad-
ministração da EDP Renováveis. 

Revelando a “honra e orgulho” 
em estar presente na abertura da 
24.ª edição deste certame, António 
Lobo Antunes aproveitou a ocasião 
para “saudar todos os produtores 
de castanha e todos os agentes que 
contribuem para este setor econó-
mico com a capacidade e empenho 
que têm demonstrado”, afirmou no 
discurso da cerimónia de abertura.

“Na conjuntura atual de crise 
económica e austeridade, a agri-
cultura, através do aproveitamento 
dos recursos endógenos naturais 
da terra, é seguramente um gran-
de contributo para a economia 
local e quando contribui para a 
economia local está a dar um con-
tributo para o país”, acrescentou. 

Carlos Silva, presidente da 
autarquia, durante o seu discur-
so, defendeu o interior e elogiou a 
boa relação entre municípios vi-
zinhos, uma vez que vários foram 
os autarcas que marcaram pre-
sença na inauguração do certame. 

“Apesar de sermos concelhos 
pequenos e estarmos localizados 
neste Portugal profundo temos 
algo em comum que é o território. 
Apesar de quererem denominar 
de território de baixa densidade, 
nós não somos pequenas capeli-
nhas, nem somos pequenos mu-
nicípios, somos uma região forte, 
unida e determinada, este tem sido 
o nosso lema”, reiterou o presidente.

“Venham os certames que vierem 
nós estamos juntos para dizermos ao 
nosso povo que não há nada que nos 
verga”, garantiu Carlos Silva, aplaudido 
pelo público que assistia à cerimónia.■

Sernancelhe: 24 anos a festejar a castanha
O município de Sernancelhe organizou a 24.ª edição da Festa da Castanha, nos dias 28, 29 e 30 de outubro. Milhares de pessoas foram 
até à “Terra da Castanha” para celebrar o produto ex-libris do concelho que assume uma elevada importância para a economia de 
Sernancelhe. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> António Lobo Antunes e Carlos Silva em visita ao certame > Escola Profissional de Sernancelhe no evento > A castanha foi a rainha da Festa

“A feira é importante em 
termos de divulgação e 
publicidade” 

Ana Santos,
expositora

“Esta feira é muito im-
portante para os grandes 
produtores” 

Rosa Mateus,
expositora

> A inauguração do certame contou com a presença de vários autarcas da região
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A cerca de um ano das eleições Autárquicas de 2017 o VivaDouro inicia este mês uma série de conversas com os vários autarcas pertencentes aos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro com vista a perceber a disponibilidade de cada um deles para 
eventuais candidaturas aos cargos que ocupam. Fique agora a conhecer os planos para o futuro dos autarcas de Tabuaço, Penedono, Lamego, Armamar, São João da Pesqueira e Santa Marta de Penaguião. 

Autárquicas 2017: qual o futuro dos autarcas da CIM Douro?

Texto e fotos: Salomé Ferreira

Em Penedono, Carlos Esteves de Carvalho, presidente da au-

tarquia desde 2009, mostra disponibilidade para se recandi-

datar a mais um mandato (o terceiro) nas eleições Autárqui-

cas de 2017. 

“Há uns tempos para esta parte tomei decisões para comigo 

próprio e a única coisa que posso dizer neste momento é que 

estou disponível para me recandidatar”, revelou ao VivaDou-

ro. 

No entanto, Carlos Esteves de Carvalho realça que, “não basta 

só a gente querer e no meu caso concreto há uma estrutura 

partidária por trás de mim que efetivamente terá sempre uma 

palavra a dizer, mas eu estou disponível para fazer mais um 

mandato”, afirma novamente o edil.

Já no que diz respeito ao balanço do período em que se en-

contra à frente da autarquia, o autarca acredita que “por mais 

que se faça nunca se está satisfeito porque os problemas de on-

tem que procuramos resolver hoje, são em simultâneo com os 

problemas de hoje que queremos resolver amanhã. Portanto 

há uma satisfação em mim mas uma sensação de algo incom-

pleto, que quero completar”, concluiu. 

Carlos Carvalho: 
“Defendemos um projeto 
com continuidade”

Carlos Esteves de Carvalho: 
“Estou disponível para me 
recandidatar”

Carlos Carvalho, presidente da autarquia de Tabuaço, mostra-se 

disponível para continuar o projeto que iniciou em 2013, altura em 

que assumiu o cargo de edil na autarquia.

“Defendemos nas últimas autárquicas um projeto com continui-

dade, que não se esgota em quatro anos. Portanto, a nossa vontade, 

não só minha mas daquilo que é este projeto, é de novamente nos 

colocarmos ao sufrágio da população nas eleições do próximo ano”, 

afirmou ao VivaDouro. 

“Acredito que aquilo a que nos propomos para os próximos quatro 

anos seja, no fundo, a continuidade de um processo, parece-nos 

que deixar as coisas a meio do caminho não tem o mínimo do sen-

tido”, acrescentou. 

No que diz respeito à concretização do programa eleitoral apresen-

tado em 2013, o edil de Tabuaço revela que “existiram uma série de 

fatores que não permitiram, na plenitude” concretizar os “nossos 

principais objetivos”. Facto que se fica a dever “aos enormes cons-

trangimentos financeiros que a Câmara de Tabuaço, tal como os 

que o próprio país atravessa”, acrescentou. 

No entanto, Carlos Carvalho sublinha que o executivo conseguiu 

cumprir as “principais estratégias” a que se tinha proposto no início 

do mandato. 

Carlos Carvalho realça ainda o facto de estar a decorrer o terceiro 

ano do mandato e ainda não terem sido disponibilizadas as verbas 

do Programa Comunitário Portugal 2020. No entanto, o autarca 

acredita que os fundos vão ser desbloqueados no “início do pró-

ximo ano”. 

“É uma situação que nos desagrada um pouco (autarquias). Sem 

termos qualquer tipo de culpa, vamos acabar por ser conotadas 

com obras no último ano do mandato, quando no fundo não de-

pendeu de nós, mas sim da conjuntura nacional e aprovação de 

fundos comunitários”. 

O presidente da autarquia de Tabuaço aponta como uma das maio-

res dificuldades “a sangria diária de pessoas que saem” do concelho. 

Nesse sentido, Carlos Carvalho considera que “mais importante do 

que a obra física é realmente criar melhores condições para ir estag-

nando esta realidade”. 

> Câmara Municipal de Penedono
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A cerca de um ano das eleições Autárquicas de 2017 o VivaDouro inicia este mês uma série de conversas com os vários autarcas pertencentes aos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro com vista a perceber a disponibilidade de cada um deles para 
eventuais candidaturas aos cargos que ocupam. Fique agora a conhecer os planos para o futuro dos autarcas de Tabuaço, Penedono, Lamego, Armamar, São João da Pesqueira e Santa Marta de Penaguião. 

Autárquicas 2017: qual o futuro dos autarcas da CIM Douro?
Destaque VivaDouro

A lei de limitação de mandatos impede Francisco Lopes de 

recandidatar-se novamente à autarquia de Lamego no próximo 

ano. 

A cumprir o último ano do terceiro mandato enquanto presi-

dente da autarquia de Lamego, Francisco Lopes ainda não apon-

ta nome para um possível sucessor. 

“Como é sabido o meu vice-presidente renunciou ao mandato 

e portanto não tenho um sucessor natural, em todo o caso, o 

PSD, como o maior partido da coligação, tem múltiplos quadros 

que podem ser bons candidatos e o PSD como partido aberto 

à sociedade civil também tem na sociedade, entre pessoas que 

não são militantes mas são próximos, bons candidatos”, disse ao 

VivaDouro.

“Os nomes estão a ser avaliados e analisados cuidadosamente e 

a seu tempo vão surgir”, reiterou. 

No que diz respeito ao seu futuro profissional, Francisco Lo-

pes revelou ao VivaDouro que gostava de terminar o período 

de “vida ativa” que lhe resta na EDP, empresa onde é Quadro 

Superior, no entanto, o autarca não põe de lado a hipótese de se 

manter na política. 

“Os meus planos são voltar à empresa. Esse é o meu plano A, 

poderá haver um plano B que não antevejo mas não excluo”, 

afirmou. 

Se por um lado a política não está fora de questão para Francisco 

Lopes, por outro, a candidatura a presidente de outra autarquia 

está. 

“Está fora de questão por vários motivos. Primeiro, 12 anos é 

suficiente em termos de esforço pessoal. Segundo porque não 

há cidades disponíveis ao nível de Lamego, portanto está fora de 

questão ser presidente de outra Câmara que não tenha a dimen-

são e que não seja o desafio que foi para mim Lamego”, concluiu. 

“Com certeza que sim”, foi esta a resposta de João Pau-

lo Fonseca, presidente da autarquia de Armamar, quando 

questionado acerca da disponibilidade em se recandidatar 

novamente ao cargo que ocupa. 

“Sempre achei que um mandato é manifestamente insufi-

ciente para levar a efeito todos os projetos a que nos pro-

pusemos fazer no concelho. Percebemos que o primeiro 

mandato é de preparação, de projetos, e a concretização 

desses projetos vai muito para além de um mandato de qua-

tro anos, portanto com certeza que o farei, e com a mesma 

vontade que o fiz desde o primeiro dia em que entrei na 

Câmara”, afirmou ao VivaDouro.

Ao longo destes três anos, João Paulo Fonseca, revela que 

sente o apoio e compreensão da população. “Aquilo que é 

a minha vontade, com o apoio que vou sentindo todos os 

dias, conjugando essas duas situações não podia deixar de 

ser candidato”, confessou. 

“É evidente que não fizemos tudo aquilo que pretendíamos, 

a população também entende isso, os tempos são difíceis, 

diferentes daquilo que era a vida autárquica há uns anos, 

mas também percebem que quer da parte do presidente, 

quer do restante executivo, houve sempre empenho e de-

dicação para fazermos o melhor pelo concelho”, explicou. 

De acordo com a visão do presidente ainda “falta fazer mui-

to em áreas que não são tão visíveis, nem são aquelas obras 

de betão”, nomeadamente na área do ambiente, tratamento 

de afluentes e a falta de cobertura na área das águas. 

Já no que se refere à construção de infra estruturas que 

“fazem falta à população”, o edil pretende construir o Au-

ditório Municipal, com vista a “dar continuidade à política 

cultural que temos vindo a desenvolver e que tem crescido 

muito” e ainda o Pavilhão Desportivo.

Ao fazer um “balanço positivo” do mandato, João Paulo 

Fonseca, revela que as acessibilidades rodoviárias a Arma-

mar são outra das prioridades. 

Francisco Lopes:
“Os meus planos são voltar 
à EDP”

João Paulo Fonseca:
“Um mandato é 
manifestamente insuficiente”
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O autarca de São João da Pesqueira ainda não decidiu qual o ca-

minho que vai seguir no futuro no que diz respeito às Autárqui-

cas de 2017. No entanto, José Fontão Tulha sublinha que sente 

o apoio do Partido Social Democrata (PSD), força política pela 

qual foi eleito em 2009. 

 “Neste momento ainda não defini, quer pessoalmente, quer 

profissionalmente, qual vai ser o meu futuro”, afirmou ao Viva-

Douro. 

“Como nunca tive uma vida ligada à política, o meu objetivo 

quando fui convidado em 2009 para a Câmara, foi sempre fazer 

o melhor para o território, sem me preocupar comigo próprio”, 

justificou José Fontão Tulha. 

“ O único fator que me poderá influenciar é a minha disponibili-

dade, pessoal e mental, para poder dizer que vou enfrentar mais 

quatro anos de mandato”, acrescentou. 

No entanto, o edil de São João da Pesqueira confessa que a sua 

“preocupação neste momento ainda não é com as próximas elei-

ções. A minha preocupação agora tem sido concretizar os proje-

tos e as ideias que nós temos”, revelou. 

Relativamente ao programa eleitoral, José Fontão Tulha, revela 

que os compromissos ainda “não estão cumpridos”, uma vez que 

“não os podíamos efetuar por nós próprios, falta o principal que 

são os fundos comunitários para os concretizar”, afirmou.

“Se não conseguirmos ter junto dos quadros comunitários esses 

valores, para realizarmos os nossos projetos, não é possível de 

todo fazê-lo”, acrescentou o edil. 

“Felizmente o 2020 está a começar a abrir algumas candidaturas 

que estão aprovadas, mas estamos à espera de outras”, disse ao 

VivaDouro. No entanto, José Fontão Tulha ressalva que não se 

sente “defraudado” por não ter sido possível concretizar todos os 

objetivos, visto que “não dependia diretamente de nós (executi-

vo) ”, concluiu. 

O atual presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Pe-

naguião, Luís Machado, pretende candidatar-se novamente ao 

sufrágio da população nas próximas eleições. 

“Serei novamente candidato. O próprio partido socialista já de-

cidiu nos órgãos nacionais que os atuais presidentes de Câmara, 

que se queiram candidatar, serão sufragados pelo partido”, su-

blinha o edil. 

Luís Machado aponta duas razões para a sua recandidatura, 

“primeiro é indispensável que vamos a eleições para perceber-

mos se os nossos munícipes estão agradados ou não com o nos-

so trabalho, se nos dão nas urnas o apoio do trabalho desenvol-

vido durante este mandato”, explicou. 

Em segundo lugar, “para acabar o projeto”, que iniciou quando 

assumiu a presidência da Câmara Municipal de Santa Marta 

de Penaguião. “O nosso projeto é de valorização das pessoas, 

71% do nosso investimento é nos cidadãos”, acrescentou Luís 

Machado, ao afirmar que o “ênfase” da autarquia se concentra 

essencialmente na área social, de educação e cultura. 

“Temos de facto condições excecionais para nos afirmarmos na 

região como um concelho de referência e no país. Isso impli-

ca de facto investimentos avultados que só serão possíveis com 

o apoio do Portugal 2020 em que nós queremos transformar 

Santa Marta num local de visita obrigatória na região. Estamos 

convictos que vamos criar riqueza no nosso concelho- fixar e 

atrair pessoas”, revelou o autarca.

“Orgulhosamente vimos que o programa eleitoral está cumpri-

do na generalidade”, afirma o presidente. No entanto, Luís Ma-

chado aponta ainda dois projetos que faltam concluir: o espaço 

wireless e o problema dos transportes públicos. 

O edil acredita que o projeto do espaço wireless vai ficar concluí-

do até ao final do mandato, situação que pode não vir a acon-

tecer com os transportes públicos. “A nossa vontade é cumprir 

esse compromisso mas é difícil e não depende exclusivamente 

do município”, sublinha. 

“Se dependesse exclusivamente de nós cumpriríamos e apre-

sentávamo-nos a novas eleições com o dever cumprido e com 

os compromissos todos cumpridos”, acrescenta. 

De acordo com Luís Machado a “primeira missão” da autar-

quia é “trabalhar para as pessoas”, nesse sentido, o executivo 

encontra-se “muito satisfeito” com o trabalho desenvolvido até 

ao momento. 

José Fontão Tulha:
“Ainda não decidi qual vai ser 
o meu futuro”

Luís Machado: 
“Serei novamente candidato”

> Câmara Municipal de São João da Pesqueira
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Lamego

O profissionais de educação 
da Santa Casa da Misericórdia, em 
particular aqueles que trabalham 
diariamente na creche, no jardim de 
infância e no Centro de Acolhimen-
to Temporário (CAT), participaram 
numa ação de sensibilização sobre 
como lidar com crianças com epi-
lepsia. Esta sensibilização decorreu 
no âmbito do projeto “Escola Amiga 
da Epi”, e teve como principal ob-
jetivo transmitir “informação que 
sensibilizou para a problemática da 
epilepsia em contexto escolar, espe-
cialmente importante pois é aqui que 
as crianças passam a maior parte do 
tempo e desenvolvem as competên-
cias psicossociais”, sublinhou a ins-
tituição em comunicado. Para além 
desta actividade, a  formação tam-
bém teve uma componente prática, 
através da qual foram apresentados 
os “modos de segurança” a adotar no 

caso de surgirem crises convulsivas.
Estima-se que existam em Por-

tugal cerca de 50 mil pessoas com 
epilepsia, na sua maioria crianças e 
adolescentes. Alguns estudos afir-
mam que a epilepsia pode estar 
associada a problemas de compor-
tamento e aprendizagem, embora 
não revelem dificuldades no desen-
volvimento psicossocial e cognitivo.

Ao aderir ao projeto “Escola 
Amiga da Epi”, a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lamego pretende que 
“estes profissionais de educação se-
jam capazes de potenciar o desem-
penho dos alunos com epilepsia, 
bem como de desfazer crenças e 
mitos profundamente errados so-
bre a doença e de mitigar os efeitos 
do estigma, usando a influência sig-
nificativa que têm sobre os alunos 
para lhes transmitir conhecimentos 
e atitudes adequadas face à doença”.■

Profissionais da Misericórdia aprendem a lidar com epilepsia
No âmbito do projecto “Escola Amiga da Epi”, os profissionais de educação da Misericórdia de Lamego passaram a ter conhecimento de 
como “acompanhar melhor as crianças com epilepsia e assumir um papel ativo no diagnóstico precoce desta doença”, 
afirmou a instituição.

Foram vários os presentes no 
programa “Reabilitar para Ar-
rendar”. Entre particulares, em-
presários do setor da construção 
civil e responsáveis de diversas 
instituições, foram muitos aque-
les assistiram à apresentação pú-

blica. Com uma dotação inicial 
de 50 milhões de euros e o apoio 
financeiro do Banco Europeu de 
Investimento, este novo progra-
ma pretende financiar operações 
de reabilitação de edifícios com 
mais de 30 anos, que após re-

qualificação devem destinar-se 
a fins habitacionais”, afirmou a 
autarquia. As frações destinam-
-se depois a arrendamento em 
regime de renda condicionada. 
Na apresentação do programa, 
Francisco Lopes, presidente da 

autarquia lamecense, afirmou 
que “Lamego é uma cidade his-
tórica de grande importância que 
tem muitas zonas atrativas. Nes-
tes locais, a regeneração urbana 
é uma oportunidade paraefe-
tuarem um bom investimento”.

O Presidente do Conselho 
Diretivo do IHRU, Victor Reis, 
que explicou em Lamego os prin-
cipais pormenores deste proje-
to lamentou o grande número 
de fogos devolutos existentes no 
país: “Temos casas em excesso, 
muita construção nova e pou-
ca reabilitação urbana”, frisando 
assim a necessidade dos pro-
prietários apostarem agora na 
reconstrução dos seus imóveis. 

“A reabilitação urbana cons-
titui uma prioridade de inter-
venção da Câmara de Lamego, 
assumindo-se como fator de de-

senvolvimento da cidade e da 
economia, adotando para isso 
medidas complementares às pre-
vistas no Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana”, revelou a 
instituição lamecense. São elegí-
veis para candidatura ao “Reabi-
litar para Arrendar” os edifícios 
preferencialmente localizados em 
Áreas de Reabilitação Urbana e 
cujas operações de recuperação 
sejam viáveis e sustentáveis. Po-
dem candidatar-se ao “Reabilitar 
para Arrendar”  pessoas singula-
res ou coletivas, de natureza pri-
vada ou pública, que sejam pro-
prietárias de edifícios, ou parte 
de edifícios a reabilitar, ou que 
demonstrem serem titulares de 
direitos e poderes sobre os mes-
mos que lhes permitam onerá-los 
e agir como donos de obra no âm-
bito de contratos de empreitada.■

Câmara de Lamego e IHRU incentivam proprietários 
a apostar na reabilitação
Realizou-se no dia 24 de outubro, a apresentação do programa “Reabilitar para Arrendar” que decorreu nos Paços do Concelho, 
organizado pela Câmara Municipal e pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

FOTO: DR
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A presença das Câmaras Mu-
nicipais portuguesas na Inter-
net tem sido, desde 1999, objeto 
de estudo do Gávea que, através 
da publicação de relatórios pe-

riódicos. É também analisada 
a evolução de cada uma das au-
tarquias em relação aos estu-
dos efetuados anteriormente. 

A Câmara Municipal de Mur-

ça obteve assim a maior evolução 
desde a existência deste estudo, 
saltando da 236.º (posição em 
2012), para a 19.º em 2014, ten-
do este ano alcançado a 2.ª po-

sição ao nível do distrito de Vila 
Real, e 1.ª posição da Comuni-
dade Intermunicipal do Douro

De acordo com José Ma-
ria Costa, “este resultado é um 
motivo de orgulho para o mu-
nicípio de Murça e mostra que 
estamos no caminho certo na 
forma como se comunica com a 
população através da Internet”. 

O referido ranking global da 
presença na Internet das Câma-
ras Municipais portuguesas é o 
reflexo de um estudo que organi-
za os sítios Web das Câmaras em 
função da pontuação obtida num 
conjunto de indicadores, como o 
tipo de conteúdos e respectiva ac-
tualidade (Critério 1), a acessibili-
dade, navegabilidade e facilidade 
de utilização dos sítios Web (Cri-
tério 2), os serviços online que as 

câmaras municipais disponibi-
lizam ao cidadão (Critério 3) e, 
por último, os meios que são dis-
ponibilizados com vista à partici-
pação do cidadão nos assuntos da 
Câmara Municipal (Critério 4).

Segundo a autarquia, “este 
estudo evidencia que continuam 
a verificar-se excelentes exem-
plos de presença na Web em au-
tarquias com características e 
contextos muito diversos. Ainda 
mais importante que o contexto, 
é a capacidade dos seus dirigen-
tes e profissionais continuarem, 
por um lado, a desenvolver estra-
tégias inovadoras tendo em vista 
a melhoria contínua dos serviços 
disponibilizados aos cidadãos e 
às empresas e, por outro, a me-
lhorar as suas interações com os 
cidadãos através da Internet”.■

Câmara de Murça entre as melhores do país a comunicar na Internet
No âmbito de um estudo desenvolvido pelo Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho, promovido através 
do GÁVEA - Laboratório de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade da Informação sobre Local e-Government em Portugal, com o 
apoio da Microsoft, foi divulgado no passado mês de outubro, o Índice da Presença na Internet das Câmaras Municipais Portuguesas, 
que classificou o site da Câmara Municipal de Murça na 19.ª posição no ranking global, no universo dos 308 municípios portugueses. 

FOTO: DR

Dos benefícios explicados 
no regulamento, estão presentes 
a redução do valor das tarifas 
fixas de água, saneamento e re-
síduos, bem como da ligação de 
acesso aos seus ramais, redução 
de tarifas em atividades e ateliers 
dinamizados pelo município, 
comparticipação no Imposto 
Municipal sobre Imóveis de casa 
própria e permanente, redução 
de tarifas na alimentação e livros 
escolares, isenção de pagamento 
de tarifas no acesso a equipamen-
tos municipais de lazer e redução 
do pagamento no acesso a mo-
dalidades de desporto aquático.

Segundo Alberto Pereira, 
presidente da autarquia mesão-
-friense e, “como forma de valo-
rizar e estimular o trabalho e a 
dedicação dos soldados da paz”, 

explica que, “os voluntários são 
uma reserva moral da sociedade. 
Trata-se de homens e mulheres 
que expõem a própria vida para 
salvar bens públicos e particula-
res, assim como a vida dos con-
cidadãos, o que por si só, impõe 
uma valorização pública do seu 
empenhamento, pois consti-
tuem uma das expressões mais 
elevadas da solidariedade hu-
mana”, afirmou, acrescentando 
que “propõem-se este conjunto 
de medidas de apoio, que visa 
o reconhecimento do papel dos 
bombeiros de Mesão Frio, no so-
corro à população do concelho, 
um incentivo ao voluntariado 
nos bombeiros e um apoio a estes 
e às suas famílias, em tempos de 
dificuldade que atravessamos”.

Serão beneficiários des-

tas medidas de apoio social, os 
bombeiros residentes no conce-
lho de Mesão Frio, pertencen-
tes ao Quadro do Comando e 
ao Quadro Ativo, sem inclusão 

dos estagiários. Os bombeiros 
não residentes nesta área ter-
ritorial, apenas beneficiarão 
dos apoios previstos no regu-
lamento para a área da cultura, 

educação, deporto e lazer. Para 
além de integrarem os Quadros 
referidos, estes elementos de-
verão fazer parte integrante da 
relação validada pelo CDOS.■

Mesão Frio apresenta projeto «Bombeiro – Valoriza mais»
Encontra-se em discussão pública, o projeto do regulamento denominado «Bombeiro – Valoriza mais», 
apresentado à Câmara Municipal de Mesão Frio e que estabelece os critérios de atribuição de apoios sociais extraordinários aos 
bombeiros voluntários da corporação local. 

FOTO: DR
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Sta. Marta de Penaguião|Sabrosa

A escritura da Associação, 
que envolve o maior número de 
Municípios a trabalharem em 
conjunto, decorreu a 5 de no-
vembro em Santa Marta de Pe-
naguião e contou com a presen-
ça de Carlos Miguel, Secretário 
de Estado das Autarquias Locais.

Com 738,5 quilómetros, a 
mítica Estrada Nacional (EN) 
2, atravessa o país de Norte 
a Sul, de Chaves a Faro e liga 
paisagens tão distintas como 
os socalcos típicos do Douro, 
passando pelas planícies alente-
janas, até às praias do Algarve. 

Aproveitando este potencial, 
os municípios pretendem dina-
mizar uma rota que vai guiar os 
turistas ao longo desta Estra-
da pelos encantos de Portugal. 

O objetivo passa por usar 
esta rota como forma de “criar 
riqueza e atrair população” nos 

32 municípios que a estrada 
atravessa, aproveitando o “po-
tencial turístico” da diversida-
de de culturas, gastronomias 
e paisagens que pode encon-
trar quem percorre a Estrada. 

“É a primeira na Europa 
que atravessa o país de nor-
te a sul, só há duas no mundo 
com a mesma tipologia, a Rota 
Nacional 40 na Argentina e a 
Route 66, que percorre os Es-
tados Unidos”, explica Luís Ma-
chado, presidente da autarquia 
de Santa Marta de Penaguião e 
impulsionador desta iniciativa. 

“Esta Estrada tem de fac-
to uma variedade de ofertas 
diferenciadas que fazem dela 
uma montra nacional em ter-
mos de oferta turística a quem 
a quiser visitar”, acrescentou. 

Formalmente já aderi-
ram à Associação 21 muni-

cípios, no entanto, Luís Ma-
chado sublinha que “31 já 
manifestaram intenção de ade-
rir”, revelou ao VivaDouro.

 Este roteiro, que se assume 
como “alternativa à oferta turís-
tica do litoral”, já tem imagem 
corporativa. Um passaporte que 
o turista pode carimbar em todos 
os municípios por onde passa. 

A sede da Associação vai-
-se situar em Santa Marta de 
Penaguião, o objetivo de Luís 
Machado passa por “recuperar 
a Casa do Cantoneiro, para que 
a Associação tenha uma sede 
numa casa que é património 
da própria Estrada”, explicou. 

“Agora vamos pôr no terreno 
todas as ideias que fomos crian-
do e penso que rapidamente va-
mos ter uma oferta para quem 
quiser visitar a EN2”, concluiu 
o presidente da Associação.■ 

Associação pretende divulgar potencial turístico da EN2 
Cerca de dois anos depois de ter sido lançada a ideia, nasceu agora oficialmente a Associação de Municípios da Rota da Estrada Na-
cional (EN) 2. A primeira Assembleia Geral decorreu no início do mês em Santa Marta de Penaguião. Luís Machado, presidente da 
autarquia foi eleito presidente da Associação que agrega já 21 municípios. 
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O envolvimento de Sabrosa na Rede 
Mundial das Cidades de Magalhães, à qual 
pertence o Rio de Janeiro, e o “desenvolvi-
mento de atividades multidisciplinares de 
índole tecnológica e de investimento nas vias 
fluviais-bacias hidrográficas” preconizada 
pela SOAMAR Brasil, são entre outros, pon-
tos potenciais importantes e de interesse co-
mum a explorar no futuro.

Com este protocolo de colaboração com 
SOAMAR Brasil - Sociedade dos Amigos da 
Marinha do Brasil em Portugal, “uma asso-
ciação naval de prestígio internacional que 
possui laços estreitos com a Marinha brasilei-
ra”, de acordo com a autarquia sabrosense, o 
município tem a possibilidade de ter acesso e 

partilhar contactos com a Federação das Câ-
maras de Comércio e Indústria da América 
do Sul que engloba nove países, sendo uma 
instituição que apoia precisamente a SOA-
MAR Brasil em Portugal. 

O cumprimento do protocolo propor-
cionará ainda a nível da região do Douro, o 
intercâmbio com instituições nacionais ou 
estrangeiras congéneres das áreas culturais 
em geral e de estudos e pesquisas ligadas ao 
rio e ao mar. Um aspeto muito interessante, 
sabendo-se que parte do concelho de Sabrosa 
é abrangido pela plataforma fluvial do Dou-
ro. Esta associação irá nomear para fins re-
presentativos na região, um delegado e dois 
adjuntos.■

Sabrosa e SOAMAR BRASIL 
estabelecem protocolo
A Câmara Municipal de Sabrosa assinalou, no inicio do mês, no 
Espaço Miguel Torga, em S. Martinho de Anta, um protocolo de 
colaboração com SOAMAR Brasil - Sociedade dos Amigos da Ma-
rinha do Brasil em Portugal, uma associação naval de prestígio 
internacional que possui laços estreitos com a Marinha brasileira.

Um dos pontos importantes deste fim de se-
mana foi a assinatura do protocolo de colaboração 
com a Soamar-Brasil em Portugal, uma cerimó-
nia pública onde esteve presente o seu presidente, 
Rui Victória e a coordenadora nacional, Anto-
nieta Dias e que pode abrir novos horizontes de 
cooperação em diversas áreas, nomeadamente 
ligadas aos recursos fluviais, recursos naturais e 
defesa do ambiente, investigação e conhecimento. 

Seguiu-se a inauguração da Exposição de 
Gracinda Marques, “Ponto de Singularidade” 
cuja obra foi apresentada por Augusto Mace-
do. Um trabalho intimista de dimensão espa-
cial em que a pintura, desenho e escultura se 
entrelaçam com a escrita numa harmonia de 
criatividade e sentidos plenamente conseguida.  

O Dia do Município evocado na manhã de 
domingo, ficou assinalado com a entrega das Me-
dalhas de Ouro de Mérito Municipal, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sabro-
sa e à A.R.C.M.C.S. - Banda de Música de Sabrosa. 

Com o Auditório Municipal pleno de público, 
o presidente da autarquia, José Marques fundamen-
tou a atribuição da “mais alta distinção honorifica“ 
municipal e a importância e o papel das duas ins-
tituições junto da comunidade, também “ligadas à 
história do Município”. O edil elogiou os bombeiros 
pelo trabalho desenvolvido ao longo de quase 125 
anos em prol da população do concelho, e salien-
tou entre outros atributos, a função social e de co-
nhecimento da Banda de Música de Sabrosa, ao 
implementar o ensino da música no mundo rural.■

Medalhas de Ouro, Arte e Música 
no Aniversário Municipal 
Sabrosa assinalou no primeiro fim de semana de novembro, os 
180 anos da criação do seu concelho e o consequente Dia do Mu-
nicípio. As comemorações começaram na tarde de sábado no Es-
paço Miguel Torga em S. Martinho de Anta com a assinatura do 
protocolo de colaboração com a Soamar -Brasil em Portugal. 

Texto: Salomé Ferreira
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PUBII Encontro dos CLDS 3G do 
Distrito de Viseu decorreu no Museu 
do Vinho em S. João da Pesqueira
Decorreu no dia 18 de Outubro, no Museu do Vinho de S. João da 
Pesqueira, o II Encontro dos CLDS 3G do Distrito de Viseu. Evento 
juntou as 11 equipas técnicas de CLDS 3G. 

“Foi um dia de partilha e troca de 
experiências entre as 11 equipas técni-
cas dos CLDS 3G”, afirma o CLDS 3G de 
São João da Pesqueira, coordenado por 
Eduardo Pinto. 

As 11 equipas técnicas encontram-
-se de momento a implementar um con-
junto de ações e valências nos diversos 
concelhos, que tiveram a aprovação dos 

projetos CLDS 3G.
O encontro contou com a presença 

das técnicas da Segurança Social de Vi-
seu e dos representantes dos CLAS, que 
monitorizaram as diversas apresentações 
de forma a terem um conhecimento mais 
profundo das ações já implementadas e 
a decorrer.■
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Penedono

“Promover o Empreendedo-
rismo, Valorizando as iniciativas 
locais”, é esta a frase que define o 
Mercado do Magriço de Penedo-
no, um evento que concede es-
pecial relevo ao desenvolvimento 
económico e social do concelho. 

“Os objetivos que se pretendem 
al¬cançar com a realização do Mer-
cado 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 produ-
tores na firme certeza de que são 
eles, através da sua ação, o garante 
da sustentabilidade económica des-
te concelho”, explicou Cristina Fer-
reira, vice-presidente da autarquia.

Com um aumento de partici-
pantes em relação ao ano passado, 

o Mercado do Magriço teve pre-
sentes 80 expositores que congre-
garam no mesmo espaço vários 
setores de atividade, como a agricul-
tura, a área comercial e industrial. 

Para além disso, o certame con-
tou ainda com a presença de 70 
expositores de pecuária, outro dos 
pontos altos da edição deste ano, 
com a dinamização do Concurso 
de Ovinos e Caprinos, realizado 
em parceria com a Direção Ge-
ral de Alimentação e Veterinária. 

Na opinião de Carlos Esteves de 
Carvalho, presidente do município, 
estes três dias são um “momento 
de afirmação do território que traz 
verdadeiras mais-valias”, afirmou 
na abertura oficial da 7.ª edição. 

“É um momento alto pela di-
nâmica que se consegue criar à 

volta deste certame e pela visibili-
dade que a iniciativa nos dá para 
o exterior e que queremos cada 
vez mais reforçar e dar mais di-
mensão”, acrescentou o presidente. 

Desta forma, o Mercado do Ma-
griço assume-se como uma “montra 
de negócios onde, os produtores e 
empresários rentabilizam os seus 
produtos dando-os a conhe¬cer, ne-
gociando-os e conquistando muitas 
vezes novos mercados. Pois o mundo 
empresarial é dinâmico e movimen-
ta-se numa atmosfera global”, afir-
mou ao VivaDouro Cristina Ferreira. 

Sendo a divulgação e valorização 
das iniciativas locais o mote do cer-
tame, os produtores e empreendedo-
res assumem um papel de destaque 
na iniciativa, ao mostrarem o que de 
melhor se faz em terras de Magriço.

Eugénia Marinho é um dos 
exemplos de empreendedoris-
mo presentes no concelho. Foi 
em 2012 que criou a “Quinta do 
Monte”, um espaço de criação de 
porco bísaro, ao ar livre, seguindo 
as regras da agricultura biológica. 

O sonho já era antigo e o gosto 
pela agricultura biológica também 
e assim surgiu a Quinta do Mon-
te, um projeto que nasceu num 
monte abandonado que apesar de 
ter iniciado atividade em 2012 co-
meçou a exportar há dois anos. 

 Atualmente tem os produtos 
à venda em lojas de agricultura e 
restaurantes em Braga, Vila Nova 
de Famalicão, Porto, Vila Nova de 
Gaia, Lisboa e Ervedosa do Douro. 

Para a engenheira agrícola o 
certame é importante para o negó-
cio uma vez que “o consumidor do 
produto está nas grandes cidades, 
a expetativa é que o Mercado traga 
gente de fora que sejam potenciais 
clientes e que quando regressa-
rem passem a mensagem a outras 
pessoas”, revelou ao VivaDouro. 

Anabela Cachinho é outro dos 
exemplos de empreendedorismo. 
Apesar de participar em todas as 
edições no Mercado do Magri-
ço, esta foi a segunda vez que le-
vou até ao certame os Cogumelos 
Shiitak, uma espécie que nasce 
nos troncos dos Carvalhos e que 
é já o segundo cogumelo comes-
tível mais consumido no mundo. 

A empreendedora iniciou a 
exploração desta espécie de cogu-
melos em 2015 e afirma que em 
“alturas boas” consegue “produ-

zir cerca de 200 quilos por dia”.
 A prova de Cogumelos Shii-

tak voltou a fazer parte do progra-
ma do certame este ano, sendo que 
para Anabela Cachinho “é um mo-
mento importante porque ajuda 
as pessoas a conhecer o produto”. 

A doçaria do concelho tam-
bém marcou presença no even-
to, nomeadamente com os Ou-
riços de Castanha, um produto 
original da Padaria e Pastelaria 
Castelo, vencedor do “Prémio Ino-
vação” do concurso “Penedoce”, 
dinamizado na edição de 2014 do 
Mercado do Magriço, cujo júri foi 
presidido pelo Chef Hernâni Ermida”.

Gina Andrade, proprietária do 
estabelecimento, afirma que “este 
doce é cada vez mais procurado por 
quem visita o concelho”, tendo já vá-
rios pontos de venda a nível nacional. 

A castanha é um dos “elemen-
tos base” para vários tipos de doces 
e bolos “nesta altura do ano”, expli-
ca Gina Andrade, que levou como 
novidade este ano o “filó de casta-
nha”, um doce folhado e recheado 
com creme de castanha que fez as 
delícias de quem visitou o Mercado. 

Cristina Ferreira, vice-presiden-
te da autarquia sublinha ainda que 
“para além da componente econó-
mica do evento pretendeu-se igual-
mente pro¬mover a vertente tradi-
cional, cultural e turística, dando ajo 
à envolvência das diversas associa-
ções e coletividades que aqui fazem 
mostra do vastíssimo património 
cultural e edificado, en¬quanto po-
tencialidades económicas passiveis 
de serem exploradas”, afirmou.■

Mercado do Magriço promove o empreendedorismo e as iniciativas locais
O município de Penedono realizou, entre os dias 11 e 13 de novembro, a 7.ª edição do Mercado do Magriço, um certame que valoriza as 
iniciativas locais, dando a conhecer o que de melhor se faz em Penedono.

> Cristina Ferreira, vice-presidente e Carlos Esteves de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Penedono

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Eugénia Marinho, produtora de Porco Bísaro > Anabela Cachinho, comerciante no Mercado > Gina Andrade a vender os Ouriços de Castanha 
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A concentração realizou-se no largo da 
aldeia e os cerca de 80 caminhantes percor-
reram perto de 6 Km, de dificuldade média, 
num percurso circular marcado por car-
reiros antigos, verdadeiros caminhos de pé 
posto, e pelas magníficas paisagens sobre o 

Rio Sabor. 
No decorrer do percurso destacam-se 

outros pontos de interesse como o Nicho de 
S. Valentim, Fonte da Ferrada, caminho da 
fraga, marinhota, olivais e ribeiro dos bo-
queiros.■

Rota das Arribas do Sabor realizou-se 
em Larinho, Torre de Moncorvo
A Junta de Freguesia de Larinho com o apoio da Câmara Munici-
pal de Torre de Moncorvo organizou no passado dia 30 de Outu-
bro o percurso pedestre “ Rota das Arribas do Sabor”, na freguesia 
de Larinho. 

O destaque desta edição vai para o fil-
me “Altamira”, do conceituado realizador 
Hugh Hudson, já que permite um parale-
lismo entre a caverna de Altamira, conhe-
cida como a Capela Sistina da arte rupes-
tre, e as gravuras do Parque Arqueológico 
do Vale do Côa. “Não é de forma inocente 
que abrimos assim o Cinecôa. O filme, 
protagonizado por Antonio Banderas, 
faz uma grande aproximação entre dois 

pontos fulcrais da arte rupestre europeia, 
como são Altamira e Foz Côa”, explica An-
tónio Valente, membro da organização.

Organizado pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Foz Côa, o Cinecôa acontece 
ininterruptamente desde 2011, ano da sua es-
treia, e já homenageou ou contou com a pre-
sença de figuras marcantes do cinema como 
Manoel de Oliveira, Lisandro Alonso, Benoît 
Jacquot, Teresa Vilaverde ou Tino Navarro.■

Cinecôa espera cerca de 3 mil pessoas 
na edição deste ano
O Festival Internacional de Cinema de Foz Côa – Cinecôa regressa 
em 2016 com um cartaz diversificado e pensado para diferentes 
públicos. De 17 a 19 de Novembro, o auditório de Vila Nova de Foz 
Côa vai exibir oito longas metragens, seis curtas e muitos filmes de 
animação para os mais pequenos.

FOTO: DR
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A autarquia lamecense vai aju-
dar doze alunos do ensino supe-
rior, com uma bolsa de estudo para 
que os estudantes possam conti-

nuar a sua vida académica, apesar 
da sua situação económica que 
muitas vezes coloca sérios obstá-
culos à continuidade dos estudos. 

Segundo a Câmara Munici-
pal, este auxílio financeiro será 
atribuído, para o ano letivo em 
curso, a jovens residentes no con-

celho, há mais de três anos, que 
não dispõem de meios suficien-
tes para suportarem os encargos 
correspondentes à frequência de 

cursos que conferem o grau de 
licenciatura ou mestrado inte-
grado. As bolsas têm uma dura-
ção anual máxima de 10 meses, 
correspondendo ao ano escolar.

As candidaturas para 
a sua concessão termina-
ram a 11 de novembro. 

São consideradas como con-
dições preferenciais para a atri-
buição deste apoio social o me-
nor rendimento per capita do 
agregado, o melhor aproveita-
mento escolar, a menor idade 
do candidato e a frequência de 
estabelecimentos de ensino su-
perior existentes no concelho, 
ou fora deste, cujos cursos aten-
dam às necessidades específicas 
do mercado de emprego local. 

Esta ajuda financeira tem por 
objetivo “custear despesas de alo-
jamento, alimentação, transporte, 
material escolar e/ou propinas”.■

Câmara de Lamego dá apoio financeiro a estudantes universitários
A Câmara Municipal de Lamego vai conceder doze bolsas de estudo a estudantes do ensino superior para que continuem a sua forma-
ção académica. As bolsas têm uma duração anual máxima de 10 meses, correspondendo ao ano escolar.
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Armamar

Tendo como base a teoria de 
que “uma maçã por dia não sabe 
o bem que lhe fazia” a autarquia 
de Armamar promoveu a Feira da 
Maçã, que durante três dias deu 
a conhecer a Maçã de Montanha, 
“o porta-estandarte” do concelho 
que produz cerca de 75 milhões 
de quilos deste fruto anualmente. 

João Paulo Fonseca, presidente 
da Câmara Municipal, faz um “ba-
lanço altamente positivo” do certa-
me deste ano. “Embora as condições 
meteorológicas não tenham ajuda-
do muito” o edil mostra-se satisfeito 

com a “forte” afluência que o evento 
teve ao longo do fim-de-semana. 

“Essencialmente aquilo que 
pretendíamos era promover Arma-
mar para o exterior e essa aposta 
esta ganha, percebemos que gran-
de parte das pessoas que vieram 
ao certame não são do concelho 
portanto o objetivo foi alcança-
do”, acrescentou o edil, revelando 
que cerca de 6 mil pessoas visita-
ram Armamar nos dias da Feira.

A Capital da Maçã de Monta-
nha deu assim a conhecer o produto 
que se distingue por ser uma maçã 

“mais suculenta, mais crocante 
e saborosa”, factos que se devem 
à altitude a que são produzidas.

Para além da rainha do certa-
me também outros produtos en-
dógenos do concelho estiveram em 

destaque no evento, nomeadamente 
os vinhos do Douro, “temos rótulos 
de excelência, servidos às melhores 
mesas e isso enche-nos de orgulho”, 
revelou ao VivaDouro o presidente.

A par dos vinhos também o 
fumeiro e enchidos de “qualidade 
reconhecida” estiveram presen-
tes no evento, bem como os quei-
jos de cabra, frescos e curados. 

A “Terra das Emoções”, como é 
conhecida, presenteou ainda quem 
a visitou com vários momentos 
de animação ao longo do certa-
me, nomeadamente a realização 
de diversas “Arruadas” por asso-
ciações do concelho, atuação de 
Ranchos Folclóricos, dança e ainda 
a presença das “Marias Malucas” 
que animaram o recinto da Feira. 

Este evento é uma organização 

em parceria entre a autarquia e a As-
sociação de Fruticultores de Arma-

mar, contando ainda com o apoio 
da CP-Comboios de Portugal.■ 

Feira da Maçã levou milhares de visitantes a Armamar 
Entre os dias 21 e 23 de outubro Armamar realizou a 8.ª edição da Feira da Maçã, um certame que pretendeu valorizar e divulgar o 
produ¬to ex-libris do concelho, a Maçã de Montanha. 

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Armamar produz 75 mil quilos de maça anualmente > As “Marias Malucas” animaram as ruas do certame

“A Maçã de Armamar tem 
um sabor diferente, mais 
doce, estou a gostar muito”

Teresa Rangel, 
Amarante

“O ambiente é bastante 
agradável, vim de propósito 
para comprar a Maçã”

Isabel Paiva,
Viseu

> João Paulo Fonseca, presidente da autarquia de Armamar
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Desenvolvido sob a égide da 
Direção Regional de Cultura do 
Norte e sob gestão direta e de pro-
ximidade do Museu de Lamego, o 
Vale do Varosa foi o eleito entre 
os oito finalistas que em Vallado-
lid apresentaram e defenderam 
os seus projetos perante o júri.

Presidido pela norte-america-
na Martha Thorne, decana da IE 

Escuela de Arquitectura y Diseño 
e diretora executiva dos Prémios 
Pritzker e composto por Javier Ri-
vera Blanco, Catedrático de His-
tória da Arquitetura e Restauro, 
por Manuel Roberto Guido, da 
Direção Geral do Património do 
Ministério da Cultura de Itália e 
por José Maria Lobo do Carvalho, 
arquiteto e consultor para o Patri-

mónio português e Prémio Europa 
Nostra, o júri reconheceu ainda o 
Vale do Varosa como um projeto 
que potencia as parcerias público-
-privadas, através do mecenato, 
assim como um exemplo de “in-
tervenção correta, historicamente 
sensível, num contexto social de-
finido”, que faz emergir na região 
do Douro, Património da Huma-

nidade, a herança cultural, artísti-
ca e paisagística de um conjunto 
de monumentos que foram inter-
vencionados para fruição pública.

O projeto Vale do Varosa ar-
rancou em 2009 e assenta na cria-
ção de uma rede de monumentos 
abertos de forma integrada, ten-
do tido como núcleo principal, 
numa primeira fase, os mostei-

ros cistercienses de São João de 
Tarouca e de Santa Maria de Sal-
zedas e o Convento franciscano 
de Santo António de Ferreirim.

Desde julho de 2016 a funcio-
nar em pleno, a rede viu em 2014 
o número de membros aumentar 
com a entrada da Torre Fortifica-
da de Ucanha e da Capela de São 
Pedro de Balsemão, que passaram 
a integrar um projeto que, desde 
o seu início, teve como objetivo o 
alargamento da rede, potenciali-
zando a valorização do conjunto.

O prémio AR&PA é o reco-
nhecimento de uma ideia que em 
2009 dava os primeiros passos e 
que em 2016 coloca à disposição 
do público um conjunto de mo-
numentos a trabalhar em rede e a 
que se associa o Museu de Lamego.

O Prémio “AR&PA de Inter-
vención en el Patrimonio Culu-
ral” foi criado em 2000, com o 
objetivo de reconhecer o tra-
balho realizado por profissio-
nais e instituições dedicadas à 
conservação, reabilitação e res-
tauro do património cultural.■

Projeto Vale do Varosa vence Prémio Internacional AR&PA 2016
O júri foi unânime e premiou “uma forma de atuar consistente que conjuga território, paisagem e património” e que resulta numa “in-
tervenção viva e uma aposta de futuro”. Foi com estas palavras que este sábado, 12 de novembro, foi anunciado o projeto Vale do Varosa 
como o vencedor do Prémio Internacional AR&PA 2016. A cerimónia decorreu em Valladolid, Espanha, durante o encerramento do X 
Congresso AR&PA dedicado ao “Património Inteligente. Território Inteligente”.
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Irá também promover formações de Portu-
guês para falantes de outras línguas, dirigidas à 
população estrangeira residente na região, forma-
ção de nível A1 e A2, requisito para a obtenção da 
nacionalidade portuguesa. 

Ainda não há data para o início das forma-
ções, mas a escola pretende que comecem o mais 
rapidamente possível, quando houver o número 
mínimo de inscrições necessárias. Os interessa-
dos devem inscrever-se no CQEP do Agrupa-

mento de Escolas de Moimenta da Beira. Mais 
informações pelo e-mail escolasmoimenta@
cqep.gov.pt ou pelos contactos telefónicos 254 
520 113 e 254 520 110.■

Formação intensiva em Informática e 
Inglês e ainda Português para 
falantes de outras línguas
O Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, através do 
Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP), vai 
aumentar a sua oferta formativa com unidades de formação de 
curta duração de Informática (50 horas) e Inglês (25 horas) que 
se destinam a todos os adultos com mais de 18 anos que queiram 
aperfeiçoar ou iniciar os seus conhecimentos nestas áreas. 

O Ciclo de Workshops “Boas Práticas Ge-
rontológicas” é organizado pela Associação 
Vale d’Ouro com o apoio da Câmara Munici-

pal de Vila Real e composto por três sessões. 
A primeira realizou-se a 8 de outubro. “Cria-
tividade e Empreendedorismo Social” e “No-
vos Seniores, Novas Respostas” são os temas 
das sessões que vão acontecer a 19 de novem-
bro e 3 de dezembro. A coordenação cientifi-
ca do evento está a cargo de Cláudia Moura a 
que se juntam um conjunto de profissionais 
e académicos da área social da região norte.

As inscrições para esta sessão termi-
nam sexta-feira às 14h, mas mantém-
-se para a sessão de 3 de dezembro, po-
dendo ser feitas através do site www.
ascvd.pt ou e-mail geral@ascvd.pt.■

Empreendedorismo Social na segunda ses-
são do Ciclo “Boas Práticas Gerontológicas”
O Ciclo de Workshops “Boas Práticas Gerontológicas” regressa no 
próximo sábado à Biblioteca Municipal de Vila Real com uma ses-
são dedicada à “Criatividade e Empreendedorismo Social” con-
tando com a presença de Cláudia Moura e Ruben Amorim.

FOTO: DR



Desde o passado dia 21 de outubro, 
os jovens têm à sua disposição um pro-
grama de estímulo ao (re)ingresso na 
vida ativa, que pode constituir-se como 
uma oportunidade para o seu futuro pro-
fissional: o Programa COOPJOVEM. 

Esta iniciativa é uma das medidas do 
Plano Nacional de Implementação de uma 

Garantia Jovem, cofinanciada pelo Fundo 
Social Europeu, e pretende apoiar 2700 jo-
vens NEET contando, para tal, com uma 
dotação global no valor de 15.204.090,72 €. 

O COOPJOVEM é um programa de apoio 
ao empreendedorismo cooperativo, destinado 
a apoiar jovens no desenvolvimento de uma 
ideia de negócio, através da forma de empresa 
cooperativa. É, assim, uma ferramenta faci-
litadora para a criação do próprio emprego 
aliando, a este propósito, o desenvolvimento 
de uma cultura solidária e de cooperação.

São potenciais beneficiários do progra-
ma os jovens que pretendam concretizar uma 
ideia de negócio através da constituição de 
uma nova cooperativa que integre no míni-
mo três e no máximo nove cooperadores ou 
que pretendam criar uma nova secção em 
cooperativas agrícolas já existentes que te-
nha até dez trabalhadores. Os jovens devem 
preencher os seguintes requisitos: condição 
de jovem NEET (jovens que não trabalham, 
não estudam e não se encontram em forma-
ção); idade compreendida entre os 18 e os 
29 anos; 9.º ano de escolaridade concluído; 
e, residência em Portugal continental. Estes 
requisitos serão aferidos à data de apresen-
tação da candidatura. As equipas promoto-
ras de projetos cooperativos podem integrar 
outros elementos que não satisfaçam os re-

quisitos de idade, habilitações literárias e 
condição de NEET desde que a equipa seja 
maioritariamente composta por jovens NEET.

Os apoios disponibilizados 
pelo Programa COOPJOVEM são:

•	 Bolsa	 COOPJOVEM:	 A	 Bolsa	
COOPJOVEM destina-se a apoiar os jo-
vens durante o desenvolvimento do seu 
projeto cooperativo. É definida em fun-
ção do nível de qualificação dos jovens 
candidatos e calculada tendo por base 
o Indexante dos Apoios Sociais (IAS):  

a) A bolsa dos jovens que te-
nham pelo menos o 9º ano, sem o en-
sino secundário concluído, correspon-
de atualmente a um valor de 419,22€;

b) A bolsa de jovens com o ensino se-
cundário completo é, atualmente, de 544,99€;

c) A bolsa dos jovens com li-
cenciatura ou nível superior cor-
responde, atualmente, a 691,70€ 

A bolsa é atribuída por um perío-
do máximo de 6 meses e são atribuí-
das no máximo nove bolsas por projeto. 

•	 Apoio	 técnico:	 O	 apoio	 técni-
co consiste em sessões de mentoria, for-
mação em diferentes áreas temáticas e 
acompanhamento no desenvolvimento da 
ideia de negócio e construção do projeto. 

•	 Linha	 de	 crédito	 MICROIN-

VEST: linha de crédito bonificada e ga-
rantida, destinada a apoiar a concre-
tização de projetos, com um limite de 
financiamento máximo de 20.000€. 

•	 Apoio	 à	 criação	 e	 instalação	 da	
cooperativa: Os projetos podem, ainda, be-
neficiar de um apoio financeiro, não reem-
bolsável, para a criação e instalação da coo-
perativa, com um valor de 1.666€ por jovem 
NEET, com um limite máximo de 15.000€. 
Este montante tem como objetivo apoiar a 
implementação dos projetos que sejam eco-
nómica e financeiramente viáveis. É condição 
para a atribuição deste apoio a criação de pelo 
menos um posto de trabalho, no caso de se 
tratar de uma nova cooperativa, ou a criação 
líquida de postos de trabalho quando se tra-
te de uma cooperativa agrícola já existente. 

A primeira fase de candidaturas de-
correrá até ao dia 21 de dezembro e para 
acederem ao Programa COOPJOVEM, 
os jovens devem submetem candida-
tura através de formulário disponibili-
zado no site da CASES (www.cases.pt). 

O Programa COOPJOVEM consiste 
numa política que tem como objetivo impul-
sionar a inclusão de jovens em situação de vul-
nerabilidade, em risco de exclusão social ou já 
excluídos socialmente, através da integração no 
sistema de ensino ou no mercado de trabalho. 

Carla Pinto
Vice-Presidente da Coo-
perativa António Sérgio 
para a Economia Social

Programa COOPJOVEM

O Douro sabe bem.

Este programa destina-se a apoiaros jovens na 
criação de cooperativas ou de projetos deinvesti-
mento que envolvam a criação líquida de postosde 
trabalho em cooperativas agrícolas existentes, co-
moforma de desenvolvimento de uma cultura so-
lidária e decooperação, facilitando a criação do seu 
próprio empregoe a definição do seu trajeto de vida.

O COOPJOVEM enqua-
dra concessão das seguintes iniciativas:

a) Bolsa aos jovens para o desen-
volvimentodo projeto cooperativo de 
acordo com os níveis dequalificação;

b) Apoio técnico aos jovens para desen-
volvimentode competências nas áreas do em-
preendedorismocooperativo, da capacitação na 
estruturação doprojeto cooperativo, e para imple-
mentação e consolidaçãoda atividade da cooperativa;

c) Apoio financeiro para a cria-
ção einstalação da cooperativa;

d) Acesso ao crédito ao 
investimento,bonificado e garantido nos 
termos da tipologia MICROINVEST.

Podem candidatar-se jovens que pretenda-
mconstituir uma nova cooperativa que integre 
nomáximo nove cooperadores ou que preten-

dam criar, como limite máximo de nove jovens 
agricultores, uma cooperativaagrícola, ou uma 
nova secção em cooperativasagrícolas já existen-
tes, que tenham até 10 trabalhadores eque preen-
cham cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Tenham idade compreendida entre os 18 e 
os 29 anosà data da apresentação da candidatura;

b) Possuam, pelo menos, o ní-
vel 2 de qualificação comreferência à 
data da apresentação da candidatura;

c) Sejam considerados jovens NEET, 
ou seja, jovensque não trabalham, não es-
tudam e não se encontram emformação.

A bolsa COOPJOVEM para o em-
preendedorismocooperativodestina-se a 
apoiar os jovensno desenvolvimento do seu 
projeto cooperativo.A atribuição da bol-
sa implica uma dedicação exclusivados jo-
vens à concretização do projeto apresentado.

Podem candidatar-se à bolsa os jovens 
detentoresde uma ideia para desenvolvimen-
to de um projetocooperativo e que respon-
da a uma necessidade dos seuspromotores.

A bolsa, a atribuir por um período míni-
mo de 2 mesese até ao máximo de 6 meses, tem 

o valor máximomensal de 1,65 vezes o inde-
xante dos apoios sociais parajovens com nível 
6 ou superior de qualificação, o valormáximo 
de 1,30 vezes o indexante dos apoios sociais pa-
rajovens com nível 3, 4 ou 5 de qualificação e o 
valor máximode 1 vez o indexante dos apoios 

sociais para jovens como nível 2 de qualificação.
As candidaturas estão abertas de 21 de ou-

tubro a 21 de dezembro de 2016 e devem ser 
submetidas através do formulário, no sítioda CA-
SES, www.cases.pt, onde se pode encontrar tam-
bém mais informação sobre o COOPJOVEM.

COOPJOVEM - Programa de apoio ao empreendedorismo cooperativo



Há 10 anos atrás, a Estrutu-
ra de Missão do DOURO, atra-
vés da CCDR-N tomou a inicia-
tiva de lançar um concurso de 
arquitetura. Com a colaboração, a 
competência e a experiência de vários 
arquitetos e de distintos organismos.

Na altura, recordamos, a arquiteta 
Paula Araújo da Silva, do, então, Insti-
tuto Português do Património Arquite-
tónico (IPPAR) – e a Direção Regional 
do Porto, e o arquiteto João Pedro Se-
rôdio, então Presidente da Ordem dos 
Arquitetos – Secção Regional do Nor-
te, foram testemunhas do empenho 

e entusiasmo com que os candidatos 
apresentarem as primeiras propostas.

Estávamos a comemorar os 250 
Anos da Região Demarcada do Douro. 
Tinha passado cinco anos da classifi-
cação de Património Mundial por par-
te da UNESCO e o contexto era mais 
do que propício a exaltar e promover 
o que de melhor se fazia no território.

Ora, passados todos estes anos po-
demos confirmar que as intervenções 
arquitetónicas a concurso continuam 
a ser uma excelente amostra de que, no 
Alto Douro Vinhateiro, a projeção da 
paisagem continua na ordem do dia.

Na verdade, quer no tratamen-
to do espaço público, quer no edi-
ficado é visível que a arquitetura é, 
já, por si só, fator de atratividade. 
Fator de urbanidade. Se circular-
mos pela região dar-nos-emos conta 
de uma série crescente de projetos 
que acrescentam valor à paisagem.

O território não vive preso 
numa redoma ou vitrina. Pelo con-
trário. É um ser vivo e evolutivo. 

Face à primeira edição, nos 10 
Anos de Prémio Arquitetura do Dou-
ro, a nossa expetativa não é, menor. 
São várias as obras de arquitetura 

capazes de concorrer com o que de 
melhor se projeta nas demais regiões 
vinhateiras espalhadas pelo mundo.

Estamos numa região, como é 
sabido, Património Mundial que tem 
sabido evoluir e tem sabido respeitar 
os valores fundamentais que estive-
ram na origem da classificação. São 
15 anos de Alto Douro Vinhateiro 
Património Mundial e são 10 anos 
de Prémio Arquitetura do Douro.

Tempo e modo suficientes 
para garantir a opção pela arqui-
tetura e menos construção civil… 

Prémio Arquitetura do Douro dá-nos exemplos de excelência 

Ricardo Magalhães, 

Vice-Presidente da CCDR-N

A discussão do orçamento de estado é 
um dos principais assuntos que marca 
a atual agenda política. Não obstan-
te os decisores políticos terem plena 
consciência política de que Portugal 
se depara com um grave problema de 
coesão económica e social, claramente 
expresso no relatório apresentado pela 
Unidade de Missão para a Valoriza-
ção do Interior, este assunto passou à 
margem da discussão do orçamento.
A discussão deste tema deve envolver 
todos os atores e ser pensado numa ló-
gica de rede, na qual se devem incluir 
as instituições de ensino superior. O 
contrato celebrado entre o Governo e 
as Universidades públicas, no âmbito 
do compromisso com a ciência e o co-
nhecimento, refere, de forma explícita, 
as questões da coesão territorial e consi-
dera a utilização dos fundos estruturais 

destinados às regiões de convergência.
Os indicadores anunciados na passa-
da semana pelo Conselho Regional do 
Norte confirmam que a ambicionada 
convergência regional na distribuição 
dos fundos e os objetivos estabelecidos 
não têm sido alcançados. Na verdade, 
os fundos comunitários têm vindo a 
substituir o orçamento de estado e a 
ambicionada lógica da adicionalidade 
tem sido esquecida, traduzindo-se num 
agravamento das assimetrias regionais.
É consensual que este cenário exige uma 
nova narrativa política que contemple 
ações concretas centradas no território, 
que atenue a crescente desertificação do 
país, uma marca desnecessária comum 
a todo o Interior. Neste quadro, urge re-
pensar a ambicionada descentralização 
de competências e o reforço da democra-
tização nas regiões, que deverão estar as-

sociadasà necessária reformulação da ló-
gica atual de distribuição dos fundos e de 
organização e governação do território.
Os decisores políticos devem, igual-
mente, refletir sobre a aplicação de 
instrumentos específicos para os terri-
tórios com menores oportunidades de 
desenvolvimento e delinear formatos 
que estimulem os agentes económicos-
para a valorização dos recursos endó-
genos, caso das estratégias de eficiência 
coletiva dos programas regionais de 
valorização económica dos recursos 
endógenos PROVERE. Até ao momen-
to não é conhecida a decisão das can-
didaturas apresentadas ao PROVERE, 
embora possa ser uma oportunidade 
para potenciar a competitividade destes 
territórios. Os fundos do PROVERE 
devem apostar no aumento de valor 
acrescentado dos recursos endógenos 

naturais, do património paisagístico e 
histórico, dos saberes e sabores tradicio-
nais nos quais as instituições de ensino 
superior assumem um papel relevante.
 Esta lógica de desenvolvimento terri-
torial pode ser ampliada, caso os de-
cisores apostem em avisos específicos 
de utilização de fundos comunitários 
destinados aos territórios de baixa den-
sidade no âmbito dos sistemas de apoio 
a ações coletivas, tanto em cada NUT 
II, como no envolvimento de mais 
do que uma região de convergência.
Esta visão exige um trabalho em rede 
envolvendo todos os atores das re-
giões de forma articulada com as ins-
tituições de ensino superior que têm 
apostado numa forte ligação a estes 
territórios desafiantes, e com as quais o 
Governo deve celebrar contratos espe-
cíficos em matéria de coesão territorial.

Uma nova narrativa para as regiões de convergência

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

No mês em que se celebra o 
Dia Europeu do Enoturismo é 
inevitável falarmos na Região 
Demarcada do Douro (RDD) e 
na viticultura que moldou a sua 
paisagem, reveladora do trabalho 
feito pelos homens que a habitam 
e pelas empresas do sector, na va-
lorização do território e dos seus 
vinhos.

Tradição e modernidade são 
as linhas caracterizadoras da 
mais antiga região vitiviníco-
la demarcada e regulamentada 
do mundo. Através da história e 
construção da sua identidade, o 
Douro está entre as regiões viti-

vinícolas mais reconhecidas do 
mundo, caraterizando-se como 
um território dinâmico ecom 
uma excelente diversidade de 
oferta,que o torna inesquecível-
para quem o visita.

Conhecer e sentir o território 
e a sua cultura é o desafio pro-
posto aos turistas que visitam 
a RDD, inscrita pela UNESCO, 
em 2001, na lista do Património 
Mundial da Humanidade, como 
paisagem cultural evolutiva e 
viva. 

As Denominações de Origem 
Porto e Douro são a expressão 
dos distintos terroirs desta Re-

gião e do seu valioso património 
genético, expresso em mais de 
cem castas autóctones.

Pelo seu valor cultural e sim-
bólico, as Denominações de Ori-
gem Porto e Douro constituem 
um importante elemento do pa-
trimónio histórico do país e da 
imagem internacional de Por-
tugal. O Vinho do Porto alcan-
çou um enorme prestígio que o 
posiciona como um dos grandes 
vinhos do mundo que, a par do 
crescente reconhecimento dos vi-
nhos do Douro, veio aumentar o 
interesse pela sua região de pro-
dução.

O setor empresarial soube 
criar uma dinâmica que incre-
mentou o crescimento económi-
co e, ao mesmo tempo, estimulou 
a inovação garantindo a promo-
ção dos seus territórios. 

O Instituto dos Vinhos do 
Douro e do Porto tem também 
como missão reforçar a dimensão 
internacional dos Vinhos do Por-
to e do Douro e da RDD enquanto 
produtos e território de excelên-
cia e de inovação. O Enoturismo 
aproxima, também,essas Deno-
minações de Origem a diferentes 
públicos assumindo-se como um 
fator essencial na sua promoção.

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

Enoturismo no Douro: tradição e inovação
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Sinais de esperança:
A Diocese de Lamego é um 

fator agregador na região.
Talvez por distração nem 

sempre nos damos conta dos 
contributos que outros dão para 
a coesão social deste território. 
A atitude serena, eloquente e 
afirmativa de D. António Couto, 
tem dado maior confiança, 
visibilidade e capacidade às 
respostas sociais da igreja em toda 
a região.

A força transformadora 
da palavra, dos afetos, dos 
sentimentos, introduz nas 
organizações uma nova luz 
realizadora.

João Paulo Fonseca com uma 
postura comunicacional fresca 
e eficaz, a propósito da Maçã de 
Armamar, levou a milhões de 
pessoas uma imagem excelente do 
concelho e da região!

Todos nos sentimos orgulhosos 
pela forma e conteúdo!

A região precisa de eficácia 
comunicacional. A Marca 
Douro Sul para uma estratégia 
de comunicação comum, vai-se 
afirmando.

Reitera-se a necessidade desta 
marca umbrella identificadora dos 
nossos produtos tão claramente 
diferenciados.

Ao Douro Sul, saberemos 
encontrar a expressão ou 
assinatura que melhor nos 
identifique.

Sernancelhe faz bem - É já uma 
marca com identidade pela forma 
como este Município estrutura e 
organiza os seus eventos.

A Competência, a capacidade 
de mobilização, o bom gosto, a 
sensibilidade, fizeram de mais 
uma edição da Festa da Castanha 
um extraordinário evento de 

promoção económica, cultural e 
turística deste concelho e de toda 
a região.

Inquietações:
A Saúde entalada na região por 

manifesta falta de sensibilidade 
para os idiossincrasias deste 
território e pelo desconhecimento 
das reais necessidades das pessoas 
que aqui vivem.

O hospital de Lamego - Douro 
Sul continua a viver dias de grande 
incerteza.

Uma recente visita de charme 
de membros do Governo e 
Deputados, deixaram um 
punhado de muita coisa e de 
coisa nenhuma. Urgência cada 
vez menos diferenciada, cirurgias 
de ambulatório com taxa de 
utilização dos meios pouco 
significativa, programa funcional 
desajustado.

Até final do próximo mês 

teremos o equipamento de TAC?
Não resolvendo os problemas 

estruturais da oferta assistencial é 
um passo que registo com agrado.

Os Centros de saúde há 
dois anos sem nada de novo. 
Só Tarouca tem equipa de cuidados 
continuados no domicílio. 
Situação esta que

i n c o m p r e e n s i v e l m e n t e 
continua por resolver, deixando 
sem este apoio de saúde, sete dos 
oito concelhos do Aces Douro Sul.

Importa falar também da 
muito deficiente cobertura de 
viatura Médica de Emergência e 
Reanimação VMER. Entalados 
entre Vila Real e Viseu, alguns 
dos nossos concelhos não terão 
em tempo útil este meio tão 
importante em situações de 
acidente ou doença súbita.

Se todos quisermos, haverá 
cada vez mais e melhor Douro Sul!

Apontamentos Douro Sul

Domingos 
Nascimento

Atualmente, muito se ouve falar 
em Optometristas mas poucas são as 
pessoas que sabem ao certo a função 
deste especialista.Nós, optometristas, 
que na maioria trabalhamos em óti-
cas, somos profissionais com forma-
ção superior nas Universidades da 
Beira Interior e do Minho, temos um 
papel fundamental nos cuidados pri-
mários de saúde visual.O nosso traba-
lho está voltado para a deteção, aná-
lise e correção de problemas visuais 
tais como miopia, hipermetropia, 
astigmatismo, presbiopia, distúrbios-
binoculares e anomalias na visão das 
cores e, na a prevenção de patologias 
oculares. Além disso, podemos tam-
bém prescrever ajudas visuais, lentes 
de correção (oftálmicas e de contato), 
assim como escolher as lentes mais 
adequadas para cada caso em concre-
toe aconselhar para os cuidados a ter 
com os óculos e as respetivas lentes.

Desde o momento em que o 
paciente entra no consultório até à 
finalização da consulta, cabe a nós, 
Optometristas, avaliar qual a me-
lhor solução para cada individuo, 
através deequipamentos adequados 
e da realização de examesobjetivos e 

subjetivos, sem recorrer à utilização 
de qualquer medicamento ou técni-
ca invasiva. Assim, chegamos a um 
diagnóstico mais preciso do estado 
visual do paciente e determinamosa 
graduação da mesma, caso necessite.
No entanto, nem todos os problemas 
relacionados com os olhospodem 
ser solucionados por nósOptome-

tristas.Sinais de lesão, patologias e 
outras anomalias oculares, têm de 
ser reencaminhadospara ummédi-
co da especialidade deOftalmologia 
para poderem solucionar o problema. 

Podemos também, partici-
par em rastreios à população em 
geral,realizar ações de sensibiliza-
ção, de esclarecimento e/ou acon-

selhamento no âmbito da educa-
ção e da promoção da saúde visual.

Para saber mais, visite-nos 
ou marque uma consulta gratui-
ta de Optometria na MultiOpti-
cas da Régua, Lamego, São João 
da Pesqueira e de Albergaria. 

Temos uma equi-
pa especializada à sua espera!

Papel do Optometrista na sociedade

Patricia vaz
Optometrista Multiopticas 

Oliveiras
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Preparação:
  Tempere os medalhões de pescada 
de ambos os lados com sal e 
pimenta.
  Numa frigideira refogue ligeiramen-
te no azeite a cebola picada, o alho e 
a cenoura ralada. (não deixe ganhar 
cor)
  Adicione os tomates em cubos e 
deixe refogar em lume brando até o 
tomate se desfazer. 
Mexa algumas vezes para não quei-
mar.
  Junte a polpa de tomate e misture 
bem. Adicione o vinho branco e deixe 
cozinhar alguns minutos em lume 
médio ou até o álcool evaporar.
  Refresque com o caldo de legumes, 
quando começar a ferver conte um 
minuto e retire do lume. Verta o pre-
parado num recipiente e triture muito 
bem.
  Volte a colocar o molho na frigideira 
e leve de novo a lume médio, 
quando começar a ferver rectifique os 
temperos e adicione os medalhões de 
pescada e as folhas de manjericão. 
  Deixe cozinhar em lume brando até 
o peixe ficar no ponto. Sirva com Ba-
tata Cozida.

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

Medalhões de Pescada 
em Molho de Tomate

ANEL - COLAR - PULSEIRA - RELOGIO
BRINCOS - LENÇOS

Sopa de letras do VivaDouro

Ingredientes:
. 4 medalhões de pescada
. 2 colheres de sopa de azeite extra 
virgem
. 2 tomates médios, maduros e pelados
. 1 colher de sopa bem cheia de polpa 
de tomate
. 1 cebola média picada
. 1 dente de alho picado
. 1/4 de uma cenoura média, ralada 
finamente
. folhas de manjericão frescas
. 1/2 copo de vinho branco
. 1 copo de caldo de legumes caseiro
. sal q.b
. pimenta q.b

A certa altura Deus disse:
- Que haja um diabo para que o homem não 
deite a culpa de tudo para cima de mim.

Pensando melhor, Deus acrescentou:

- Que haja também advogados para que o 
homem não deite a culpa de tudo para cima do 
diabo.

Piada de bolso:

- Lelo Libras
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