
*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,
São os eventos que decorrem na região 

e que nos trazem impactos para lá daqueles 
diretamente visíveis na região, neste mundo 
global e conectado em que vivemos que são 
verdadeiramente essenciais para que a região 
se torne mais conhecida e reconhecida. 

Partindo na base com uma das marcas 
com mais notoriedade do mundo e apesar 
desta marca e do seu nome estar psicologi-
camente e de facto mais associado à cidade 
do Porto, a verdade é que o reconhecimento 
pelo cidadão global da região duriense é um 
caminho que ainda tem muito chão para ser 
percorrido e que é urgente que todos os en-
volvidos – especialmente os que têm respon-
sabilidade politica e social – unam esforços 
e desenvolvam uma verdadeira estratégia 

comum de marketing orientada especifica-
mente para que este reconhecimento seja 
cada vez maior.

Não estou a falar de mais um plano 
estratégico. Estou a falar de ações concretas 
alinhadas e integradas que permitam, por 
um lado, que os financiadores percebam 
os resultados que estão a ser atingidos e que 
permitam, pelo outro lado, que haja alinha-
mento e sincronização.

Quando refiro os financiadores não 
estou a pensar exclusivamente nos fundos 
estruturais ou na união europeia. O maior 
problema de algumas regiões é que tentam 
construir os seus projetos e programas ape-
nas e só em função dos sistemas de financia-
mento. Ora nada pode ser mais errado. A 
logica de perceber o que é preciso ser feito e 
depois procurar a melhor forma de financiar 
não é a que dá mais resultados imediatos, 
mas é aquela que faz com que seja feito o que 
é preciso fazer. Mas é preciso muita coragem 
e elevação para planear desta forma e para se 
garantir que as ações concretas, integradas e 
que obrigam a abnegação de cada um pelo 
todo sejam mesmo desenvolvidas.

O VivaDouro está sempre na primeira 
linha no apoio a estas ações, pois conhece, 
aceita e assume a sua responsabilidade como 
único órgão de comunicação social escrita 
que é transversal ao espaço geográfico con-
creto da região duriense.

José Ângelo Pinto
Administrador da Vivacidade, S.A.
Economista e Docente Universitário
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“A Linha do Douro”

Luís Braga da Cruz

A rede ferroviária nacional tem uma estrutura muito determinada pela Geografia física 
do nosso território e pela dispersão demográfica da população. No litoral persiste hoje uma 
maior densidade ferroviária por aí se concentrarem 80% dos portugueses. 

Com o despovoamento do interior a rede ferroviária tem contraído por desclassificação 
de linhas consideradas sem procura, mas que há anos não eram renovadas. 

No que respeita à configuração da rede propriamente dita, também havia diferenças 
entre o Sul e o Norte. Nas zonas mais planas, como no Alentejo, a rede era mais malhada, 
enquanto a Norte tinha caracter mais radial a partir da cidade do Porto e na direcção das 
regiões que esta cidade polarizava, em especial o Minho e o Douro.

Falta de manutenção das linhas implicou quebra de qualidade de serviço e redução da 
procura. Muitas ligações foram desactivadas. Porém a redução no sistema ferroviário do 
Douro foi mais dramática. Isso terá resultado por ser um sistema arboriforme, com um 
tronco central ao longo do Rio Douro, no qual convergiam ramos secundários, segundo os 
vales dos rios tributários, todos na margem direita: Tâmega, Corgo, Tua, Sabor. A única linha 
da margem esquerda, a do Varosa, entra a Régua e Lamego, acabou por não ser concluída.

Estas linhas não foram modernizadas, mantiveram-se em bitola reduzida e começaram 
a ser desactivadas. O sistema do Douro sofreu duplamente. A poda começou pelos ramos 
mais periféricos e deixou de servir os centros urbanos geradores de tráfego, os mais impor-
tantes de Trás-os-Montes: Bragança, Mirandela, Vila Real, Chaves, Amarante. Sem essa ali-
mentação o próprio eixo central do Douro ficou muito fragilizado por redução de procura.

Porém, no final dos anos 50, a linha do Douro sofreu um golpe fatal com a suspensão 
do serviço entre Barca d’Alva e Fuente de San Esteban (em Espanha, onde entroncava na li-
gação de Vilar Formoso e Salamanca). O brio dos investidores portuenses, que permitira le-
vantar avultados recursos financeiros para concretizar o sonho de ligar o Porto directamente 
à Europa, no final do século XIX, foi lamentavelmente desprezado. Essa conexão, com cerca 
de 70 km, corresponde a uma das mais importantes obras da engenharia portuguesa apesar 
de ter sido construída em Espanha. Vencia um desnível de quase 600 metros e foi implan-
tada nas escarpas rochosas da margem direita do rio fronteiriço (Águeda), nos primeiros 12 
km em Espanha, num dos cenários mais dramáticos e impressivos do nosso País. Ainda me 
recordo da ligação entre o Porto e Salamanca, que usava esta linha, nos anos 50.

Entretanto, muitas outras decisões criminosas ocorreram à linha do Douro. Em 1986, 
foram encerrados os cerca de 25 km, entre o do Pocinho a Barca d’Alva, os carris foram 
roubados e o restante património ferroviário degradou-se definitivamente.

Num momento em que se pretende revalorizar o modo ferroviário era bom que se 
estudasse a recuperação desta ligação a Espanha, que a motivação turística seguramente 
justificaria.     

Engenheiro Civil

POSITIVO

Sabrosa

Plano de Pormenor da 
Zona Industrial de Sabro-
sa vai estar em Discussão 
Pública. O objetivo desta 
iniciativa é atrair novos 
investimentos e aumen-
tar a empregabilidade do 
concelho. 

NEGATIVO

Tarouca

Um homem de 53 anos 
foi detido por posse de 
armas ilegais, em Tarouca. 
A detenção foi feita pelo 
Comando Territorial de 
Viseu, através do Núcleo 
de Investigação e Apoio a 
Vítimas Específicas. 

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

FOTO: DR
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Breves

No fim de semana de 4 e 5 de março irá jogar-se na Régua 
a “Final-Four” da Taça Distrital de Futsal Sénior Masculino da 
Associação de Futebol de Vila Real. 

O GDC Salto, Hóquei Flaviense, Carrazedo e Diogo Cão vão 
lutar pela conquista da Taça e encontrar o sucessor do Cimo Vila 
que venceu o troféu na temporada passada.

O município de Alijó assinou no passado dia 31 de janeiro um contrato de requalificação ur-
bana, que irá ser realizado nas ruas de Vale do Rocim, Barreira e Vilarelho.

Preveem-se, entre outros trabalhos, a movimentação de terras, intervenção na rede de abaste-
cimento de água e nos ramais de ligação, o levantamento do piso existente e substituição por cubo 
de granito. 

Esta obra deverá ser executada no prazo de três meses, avaliada em 133.133,25€, acrescido de 
IVA à taxa em vigor.

“Final Four” da Taça Distrital discute-se 
em Peso da Régua 

Murça é novamente o concelho mais 
transparente da CIM Douro 

Penaguião Metalfest – Liperske IV

Escola do Sol, em Tabuaço, tem novas instalações

Alijó em obras de requalificação urbana 

Adega de Vila Real opta por rolha de cortiça Helix 

No passado dia 11 de fevereiro, Sabrosa acolheu no Espaço Miguel Torga uma das principais 
companhias do país, Teatro O Bando, que apresentou o monólogo “Ti Miséria”. 

A “Missão País” também presenteou os cidadãos de Sabrosa com a representação da peça “A 
Visita”, que contou com a participação dos cerca de 50 voluntários. 

“Ti Miséria” e “Missão País” enriqueceram Sabrosa de cultura 

Jardim de Infância de Armamar e Escola Básica José 
Manuel Durão Barroso candidatas a “Heróis da Fruta”

Santa Marta de Penaguião acolhe pela quarta vez, a 17 de maio, este festival de Metal. Passarão 
pelos palcos sete grupos portugueses de estilos variados. 

O Festival realizar-se-á no Mercado Municipal de Santa Marta de Penaguião, junto aos Bom-
beiros Voluntários e ao Auditório Municipal do concelho, pelas 16:00h.

Inscrições abertas para cursos de teatro na Galeria Luís 
Veiga Leitão, em Moimenta da Beira 

As formações vão durar cerca de nove meses e são na área da interpretação e em técnicas de luz 
e som. As inscrições estão abertas e prevê-se o seu início durante o próximo mês de março.

Há cursos para crianças dos 6 aos 13 anos, e para jovens e adultos a partir dos 14 anos de idade.
A iniciativa é da “Karisminovador”, uma associação sediada em Ariz, e a formação estará a cargo 

de Luís Alexandre, encenador e ator profissional há mais de quinze anos.

O município de Murça ocupa em 2016 a 22.ª posição na avaliação da transparência munici-
pal, no ranking global dos 308 municípios portugueses.

Representando uma subida de score superior aos 89 pontos relativamente aos 74 registados 
em 2015, pontuação obtida, em 2016, coloca Murça como o segundo Município mais transpa-
rente do Distrito de Vila Real e o primeiro da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro 
pelo segundo ano consecutivo.

Este projeto parte da APCOI – Associação Portuguesa conta a Obesidade Infantil. Nesta 
competição que decorre por todo o país, as crianças partilham a cantas as aprendizagens sobre 
hábitos saudáveis, depois cabe aos adultos votar no “Hino da Fruta” da turma ou da escola. 

“Cada voto em qualquer hino da fruta reverte como donativo para a «Missão 1 Quilo de 
Ajuda», um fundo social que permite à APCOI distribuir gratuitamente cabazes semanais nas 
escolas para apoiar a inclusão de fruta no lanche escolar dos alunos mais carenciados do país”.

As votações decorrem até às 23h59 do dia 10 de março no site www.heroisdafruta.com. 

A Escola do Sol é um projeto do município de Tabuaço e proporciona aos alunos do Centro 
Escolar, no âmbito do ATL, a formação musical e aprendizagem de instrumentos musicais.

A partir de agora conta com novas instalações na Antiga Casa dos Magistrados, na Rua Sá 
de Albergaria. 

O crescente interesse por parte dos alunos fez com que fosse necessária a extensão dos ho-
rários e a criação de instalações próprias.

Cineteatro de São João da Pesqueira acolhe “Ama’nhã” 

Trata-se de um espetáculo representado por dois palhaços que conta a história de cinco ge-
rações de uma família de circo. Decorre no próximo dia 26 de março no Cineteatro João Costa, 
pelas 21h30. A entrada é gratuita.

Concelho de Armamar mais transparente 

Atualmente ocupa a posição número 43 no ranking do Índice de Transparência Municipal 
(ITM). O município de Armamar subiu 245 posições face ao ano de 2015. 

No conjunto de 308 autarquias de Portugal, Armamar obteve 77,06 pontos em 100 possíveis.

Esta rolha de cortiça foi apresentada pela Corticeira Amorim e dispensa o uso de saca-rolhas. 
É considerada uma solução inovadora a nível mundial e foi agora acolhida pela Adega de Vila 
Real que garante a salvaguarda da qualidade do vinho e se alia à conveniência que é ideal para o 
quotidiano. 

FOTO: DR
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É destinada a alunos com mais de 50 anos e entrou em funções com mais de 20 alunos 
inscritos. 

A oferta educativa integra as disciplinas de informática, francês, inglês, artes e história. 
A Universidade Sénior foi criada com a colaboração do concelho, instituições e pessoas 

individualmente consideradas.

No passado dia 4 de fevereiro, o Expo Salão de Sernancelhe acolheu cerca de 320 karatecas 
provenientes de das escolas dos distritos de Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra. Foi organizado 
pelo Clube de Escolas de Karaté Shukokai e contou com o apoio do Município de Sernancelhe, 
Expo Salão Multiusos, União de Freguesias de Sernancelhe e ESPROSER – Escola Profissional 
de Sernancelhe. 

No próximo dia 25 de março, no Cineteatro João Costa decorre a apresentação da peça de teatro 
“Isto… só à bomba”. A atividade é organizada pelo CAST – Centro de Animação Sociocultural e 
Teatro de São João da Pesqueira. 

A entrada é livre.

Sernancelhe recebeu centenas de praticantes de Karate 
Shukokai no estágio de inverno 

São João da Pesqueira oferece sessão de teatro 

Lamego acolhe Curso de Nadador Salvador 

Começaram as aulas na Universidade Sénior 
de Freixo de Espada à Cinta 

“Floresta com Nome Próprio”, em Sabrosa 

Vila Real recebe na Biblioteca Municipal o Seminário 
“Compreender a Demência”
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Irá realizar-se de 27 de fevereiro a 7 de abril, no Complexo Municipal de Piscinas de La-
mego. O curso é de 150 horas e será lecionado em horário pós-laboral. É destinado a maiores 
de 18 anos, com escolaridade obrigatória. As inscrições devem ser feitas até 24 de fevereiro, 
estando associado um valor de 160€.   

Este evento é organizado pela Associação Vale D’Ouro e decorre no próximo dia 25 de fevereiro, 
com início marcado às 10h00.

O preço de inscrição para os sócios da Associação é de 25€, para os restantes é de 30€.

Auditório Municipal de Murça enche com 
espetáculo de comédia 

Decorreu no passado dia 18 de fevereiro, no 
Auditório Municipal, uma sessão de “Stand Up Co-
medy”, levada a cabo pelo humorista e contador de 
histórias profissional Jorge Serafim. Foi a terceira vez 
que o comediante atuou em Murça. 

O espetáculo estava inserido no projeto “Cultura 
| Apoio” e esgotou, com o público em êxtase. O valor 
adquirido na bilheteira reverteu, na íntegra, para a 
Universidade Sénior de Murça.

A Câmara Municipal de Sabrosa e os alunos do 
Curso Profissional Técnico de Multimédia da EB 
2,3/S Miguel Torga elaboraram uma fotorreporta-
gem, no âmbito da 7ª Edição da Semana da Reflores-
tação Nacional e do Projeto JRA (Jovens Repórteres 
do Ambiente) 2017.

A atividade realizou-se durante a plantação de 
algumas árvores.

FOTO: DR
FOTO: DR

O concerto terá lugar no Auditório Municipal de Sabrosa, no próximo dia 26 de fevereiro, 
pelas 15h00.

Banda de Música de Sabrosa atua 
em concerto de Carnaval 

Vila Nova de Foz Côa celebra Festa da Amendoeira em Flor

As atividades decorrem entre 24 de fevereiro e 12 de março. 

No próximo dia 19 de março, pelas 8h45, vai decorrer na aldeia de Pombal de Ansiães a 
inauguração do PR1CRZ “Trilho de S. Lourenço”.

Este projeto está integrado na Rede de Percursos Pedestres do Parque Natural Regional do 
Vale do Tua. 

As inscrições já estão abertas. 

Carrazeda de Ansiães vai inaugurar 
“Trilho de S. Lourenço” 

FOTO: DR

FOTO: DR
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Grande Corso Carnavalesco decorre no próximo dia 26 de fevereiro, pelas 15h30.

Carnaval do Pinhão – 2017 

Torre de Moncorvo está a preparar 
nova edição de Feira Medieval 

Decorre nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril. Este ano a Feira Medieval é sob o mote “D. 
Dinis – Ferro e Ferrarias no seu Tempo”.

FOTO: DR
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Dia com o Presidente

Gustavo Duarte encontra-se 
a dirigir a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Foz Côa 
desde 2009. A iniciar o oitavo 
ano à frente da autarquia o 
edil revela que, “felizmente 
aquilo que nos compromete-
mos penso que está cumprido 
a 90%”, fazendo assim um ba-
lanço positivo do mandato até 
ao momento. O VivaDouro 
acompanhou a rotina diária 
de Gustavo Duarte em mais 
uma rúbrica: “Um dia com o 
Presidente”. 

sidente da República, o Centro de Alto 
Rendimento do Pocinho veio agora com-
plementar Vila Nova de Foz Côa como o 
destino de eleição para muitos atletas de 
alta competição.

O equipamento custou oito milhões 
de euros, sendo que de acordo com Gus-
tavo Duarte, este é um dos “maiores in-
vestimentos dos últimos anos no conce-
lho”, revelou ao VivaDouro.

Depois de uma visita às instalações 
do CAR, Gustavo Duarte seguiu para a 
barragem do Pocinho, onde foi esperar a 
chegada da equipa de Federação Portu-
guesa de Canoagem, que se encontrava 
em estágio no CAR. 

O relógio marcava o meio-dia quan-

do os atletas desembarcaram no cais 
fluvial do Pocinho. De seguida, Gusta-
vo Duarte acompanhou a equipa até ao 
CAR, onde almoçaram todos. 

A ementa foi polvo à lagareiro, rega-
do com vinho produzido no concelho. 
Para terminar, entre as várias sobreme-
sas, esteve também presente a amêndoa, 
produto endógeno de Vila Nova de Foz 
Côa. 

Depois de almoço o autarca seguiu 
novamente para a Câmara Municipal, 
onde reuniu com vários funcionários do 
município para tratar de diversos assun-
tos. 

A iniciar o oitavo ano à frente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz 

Côa, Gustavo Duarte revela que concreti-
zaram “praticamente tudo” o que promete-
ram, “há sempre um aspeto ou outro. Mas 
eu acho que no nosso programa eleitoral 
até fizemos mais do que as coisas que esta-
vam previstas”, acrescentou o edil.

“Pode haver um pormenor ou outro. 
Mas no geral fizemos tudo. Aliás, acho que 
fizemos até muitas coisas que não estavam 
no programa. Felizmente temos muitas 
obras, estou a falar nos dois mandatos, te-
mos aqui obras que são de referência, não 
só do concelho mas até mesmo do país”, 
afirmou ao VivaDouro.

Gustavo Duarte sublinha ainda que a 
Câmara Municipal fechou “pela primeira 
vez” o ano “sem dívidas a fornecedores”, e 

Gustavo Duarte: “ A Câmara Municipal fechou pela primeira vez o ano 
sem dívidas a fornecedores”

O dia do edil costuma iniciar-se às 
nove da manhã, horário em que costuma 
chegar aos Paços do Concelho. O dia que 
a equipa de reportagem do VivaDouro 
acompanhou Gustavo Duarte não foi ex-
ceção, depois de ter iniciado a atividade 
diária na Câmara Municipal, o autarca 
prosseguiu para o Centro de Alto Rendi-
mento (CAR) do Pocinho. 

“Para mim nenhum dia é igual ao 
outro”, explicou Gustavo Duarte ao Vi-
vaDouro, no caminho da Câmara até ao 
CAR. De acordo com o presidente, cada 
dia costuma ser diferente do anterior, 
não tendo assim “uma rotina diária fixa”. 

Inaugurado a 6 de julho do ano pas-
sado por Marcelo Rebelo de Sousa, Pre-

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Gustavo Duarte com José Sousa, treinador da Federação> O presidente a almoçar com a equipa da Federação Portuguesa de Canoagem no CAR

> Gustavo Duarte, presidente da autarquia de Vila Nova de Foz Côa
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mesmo “em dívidas de médio-longo pra-
zo penso que neste momento posso dizer 
que não temos”.

Apesar disso, Gustavo Duarte realça 
que a autarquia apostou “sempre” no in-
vestimento. O edil afirma que foram fei-
tos, ao longo dos dois mandatos, cerca de 
20 milhões de euros em obras, “nunca se 
fez tanta obra em Vila Nova de Foz Côa”, 
explicou.

Entre telefonemas e despacho de “pa-
pelada” o autarca ainda arranja tempo 
na agenda para receber as pessoas que 
o procuram diariamente nos Paços do 
Conselho. Assim, depois de reunir com 
os funcionários da autarquia Gustavo 
Duarte recebeu um munícipe durante 
alguns minutos. 

Depois da reunião, o autarca foi visi-
tar as obras do Centro de Saúde, que vai 
“funcionar em conjunto com o Serviço 
de Urgência Básica”, declarou. Com pra-
zo de execução até janeiro de 2018, Gus-
tavo Duarte aponta que para dezembro 
as obras estejam já concluídas.

Esta unidade de saúde vai resultar de 

um investimento superior a um milhão 
de euros, “em que o município vai adian-
tar o dinheiro e depois vai ser ressarcido 
da componente nacional pelo Ministério 
da Saúde”, explicou ao afirmar que este é 
“um serviço vital para o concelho”. 

Da saúde o presidente passou para a 
cultura e foi até Freixo de Numão ao Mu-

seu da Casa Grande onde acompanhou a 
equipa do VivaDouro por uma visita pela 
história desta freguesia, com destaque 
para as várias descobertas arqueológicas 
feitas ao longo dos anos e que agora estão 
em exposição neste núcleo museológico. 
Assim, o relógio marcava as 18h30 quan-
do o dia do presidente terminou.■

Gustavo Duarte: “ A Câmara Municipal fechou pela primeira vez o ano 
sem dívidas a fornecedores”

> O presidente em visita às obras do centro de saúde

> Gustavo Duarte, presidente da autarquia de Vila Nova de Foz Côa

> O autarca no Museu da Casa Grande com os funcionários

> O presidente a reunir com a Secretária > O autarca em reunião com um munícipe
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Este projeto de remodelação conta com 
um investimento que representa 5% do val-
or total do Centro Comercial e tem como 
propósito proporcionar aos visitantes do Nos-
so Shopping mais do que um mero destino 
de compras, um autêntico local de lazer, com 
espaços confortáveis, propícios à socialização e 
bem- estar. 

Um dos aspetos mais diferenciador desta 
nova fase do Nosso Shopping será a instalação 
de uma zona de diversão para os mais novos 
que promete surpreender a Cidade e ser uma 
das grandes atrações do Centro.

Outra das áreas que vai ser totalmente re-
modelada é a zona da restauração. O chamado 
“foodcourt” vai renovar a oferta comercial, 
bem como proporcionar espaços diferencia-
dos. Uma das novidades vai ser uma enorme 
mesa corrida junto à fachada de vidro, com 

vistas privilegiadas para a cidade.   
Por fim e de uma forma mais global, o 

Centro vai sofrer alterações em termos visuais 
no que respeita a materiais, cores e ilumina-
ção. Esta última tem como principal objetivo 
uma redução do consumo energético. Estas 
mudanças no conceito e arquitetura do espaço 
comercial são, assim, a materialização da nova 
identidade do Nosso Shopping. Identidade que 
reforça a ligação emocional do Centro Comer-
cial com os seus visitantes, que o veem como 
um espaço seu, único, memorável, no qual se 
sentem representados e em casa. 

O Nosso Shopping vai assim à procura de 
soluções que reflitam os gostos e preferências 
dos visitantes, sempre com o foco em propor-
cionar a melhor experiência a quem visita o 
Centro e que faz do Nosso Shopping o destino 
de eleição na região.■

Nosso Shopping inicia processo 
de remodelação este mês
O Nosso Shopping está a mudar para melhor.  A partir deste mês, o 
Centro Comercial irá dar início à execução do projeto de remodela-
ção anunciado no último semestre, na apresentação da mudança de 
marca. As melhorias vão ser significativas ao nível da arquitetura, 
lazer e mix comercial. 

Com particulares responsabilidades no 
processo de candidatura, a UTAD pretende 
nesta sessão evocativa dar relevo a toda a 
dinâmica económica e cultural que tem vin-

do a ser gerada na região.
“Reconhecendo a dimensão humana do 

trabalho hercúleo de um povo que ao longo 
dos séculos enfrentou a natureza venceu ad-
versidades, e construiu um território de uma 
beleza ímpar enquanto paisagem evolutiva e 
viva, a UTAD quer continuar a honrar o es-
forço e o saber acumulados dos que têm tido 
um papel relevante nesta dinâmica”, afirmou 
a instituição em comunicado.

“Uma instituição virada para a região 
deve celebrar as pessoas e o seu percurso, 
promover o reconhecimento público e o 
mérito de todos os que marcaram a sua 
história, como é o caso de Miguel Cadilhe. 
Desta forma, fortalece o compromisso da 
instituição para com quem teve um papel 
relevante na região do Douro, que é uma 
das suas grandes bandeiras”, pode ler-se no 
mesmo comunicado.■

Miguel Cadilhe vai ser Doutor Honoris 
Causa pela UTAD
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai ou-
torgar o grau doutor Honoris causa a Miguel Cadilhe, no próximo 
dia 24 de março, pela ideia e dinamização da candidatura do Alto 
Douro Vinhateiro como Património Mundial. 

PUB
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Com o vinho e a região do 
Douro como paixão comum, 
os enólogos e antigos alunos da 
UTAD, Luís Duarte (vinho tin-
to), Paulo Ruão (vinho branco) 
e Manuel Lobo Vasconcelos (vi-
nho do Porto), recebem agora o 
testemunho das mãos de, respe-
tivamente, Jorge Serôdio Borges, 
Jorge Moreira, Francisco Ferrei-
ra e Francisco Olazabal, autores 
dos vinhos da anterior edição 
deste projeto pioneiro da UTAD. 

A revelação foi feita no decorrer 
da gala que teve lugar, no passado 
dia 27 de janeiro, nas instalações 
da universidade transmontana.

“A marca estudar na UTAD, 
nas nossas principais áreas de 
competência, é o nosso melhor 
cartão-de-visita, hoje em dia a 
promoção da instituição é através 
de obra feita e não propriamente 
de promessas”, afirmou Antó-
nio Fontainhas Fernandes, reitor 
da UTAD, no decorrer da Gala. 

Reforçando a ideia da UTAD 

como uma universidade aber-
ta para o exterior, este proje-
to está “relacionado com uma 
das apostas internacionais da 
instituição, que é a vinha e o 
vinho”, acrescentou o reitor. 

As receitas provenientes da 
venda dos vinhos ficam nos ser-
viços sociais da universidade e 
servem para apoiar estudantes 
com dificuldades económicas. 

Assim, depois da colheita de 
2016 ter sido aprovada, seguem-
-se agora novos desafios aos enó-
logos escolhidos para represen-
tar a marca “Alumni” em 2017. 

Jorge Serôdio Borges, respon-
sável pelo vinho tinto em 2016, 
passou agora o testemunho a 
Luís Duarte, enólogo da Herdade 
dos Grous que tem desenvolvi-
do a sua atividade nas regiões do 
Alentejo, Vinho Verde e Douro.

“Lancei o desafio a Luís 
Duarte, que é uma referência a 
nível nacional na produção de 
vinhos. Gosto muito do per-

fil dos vinhos que ele faz”, re-
velou Jorge Serôdio Gomes. 

Luís Duarte, o novo rosto do 
vinho tinto “Alumni” para 2017, 
confessa que ainda não pensou 
no tipo de vinho que vai pro-
duzir, “tenho o ano inteiro para 

pensar e vou tentar naturalmen-
te fazer o melhor que puder para 
homenagear e prestigiar esta 
grande iniciativa e tentar dignifi-
car o máximo possível esta uni-
versidade por quem tenho tan-
to carinho”, afirmou o enólogo. 

No vinho branco, Jorge Mo-
reira, responsável pela produção 
em 2016, afirma ter “a certe-
za” que o vinho produzido por 
Paulo Ruão em 2017, “vai ser 
um vinho cheio de carácter e 
elegância, são assim os vinhos 
brancos que ele faz”, garantiu. 

Assim, a responsabilidade 
de criar o vinho branco “Alum-
ni” para 2017 fica nas mãos de 
Paulo Ruão, enólogo e respon-
sável pela direção técnica da 
empresa Lavradores da Feitoria. 

“A ideia será seguir a filosofia 
que o Jorge Moreira apresentou, 
será um vinho branco do Douro 
mas com influências internacio-
nais, isto é, que se perceba que é 

um vinho do Douro mas que pos-
sa ser bebido em qualquer parte 
do mundo”, revelou Paulo Ruão.

Francisco Ferreira e Francisco 
Olazabal passaram o testemunho 
a Manuel Lobo Vasconcelos, enó-
logo ligado à Quinta do Crasto e 
às regiões do Tejo e do Alentejo.

“Não espero melhor nem pior, 
espero diferente e obviamente es-
pero vinho de grande qualidade, 
não estamos a comparar quali-
dade, estamos a mostrar que há 
muita gente com qualidade nos 
técnicos que saíram da UTAD”, 
afirmou Francisco Ferreira.

Manuel Lobo Vasconcelos 
(Porto) revela que o “vinho já está 
pensado” e que vai ser um LBV 
(Late Bottle Vintage), um vinho 
de qualidade superior dentro da 
família dos vinhos do Porto Ruby”. 

Criada em 2016, a marca vi-
nhos de autor “alumni UTAD” foi 
divulgada no mesmo ano no ro-
teiro do Presidente da República.■

Vinhos “Alumni” da UTAD já têm novos enólogos para 2017
Projeto Pioneiro no país convida, todos os anos, antigos alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) a produzirem 
vinho cujas receitas revertem integralmente para os serviços de Ação Social da Universidade. 

Texto e Foto: Salomé Ferreira

PUB

> Luís Duarte e Jorge Serôdio Borges (tinto), Manuel Lobo Vasconcelos e Francisco Ferreira (Porto), 
Paulo Ruão e Jorge Moreira (branco)



Douro

O Plano do Governo passa ainda pela 
aposta na descentralização de compe-
tências para os municípios.
António Costa iniciou a visita ao dis-
trito pela fábrica Kathrein Aitomotive, 
localizada em Vila Real, que produz 
antenas para automóveis e exporta 
98% da produção. Seguiu-se o Centro 
de Excelência da Vinha e do Vinho, 
instalado no Parque de Ciência e Tec-
nologia – Regia Douro Park. 
Durante a visita o primeiro-ministro 
destacou a importância da inovação e 
do conhecimento no desenvolvimento 
dos territórios do interior.
“A inovação não é só economia digital, 
não é só aeroespacial, a inovação é a 
aplicação de conhecimento mesmo a 
setores que designamos como tradicio-
nais”, afirmou António Costa. 
“O caminho que nós temos de fazer é 
continuar a fazer melhor o que já fa-
zemos bem. Se a inovação tem sido a 

chave do desenvolvimento aquilo que 
nós temos que ter como prioridade é 
investir na inovação”, sublinhou. 
 “Hoje, a aplicação deste conhecimento 
terá para o futuro dos vinhos do Douro 
a importância tão estratégica como no 
século passado teve o trabalho braçal 
que permitiu transformar as encostas 
do vale do Douro nos terraços onde 
florescem os vinhos do Porto e Douro. 
Hoje é a aplicação do conhecimento 
que vai permitir fazer a segunda gran-
de revolução no vale do Douro e de-
senvolver o vinho e a vinha”, declarou 
o chefe do Governo. 
De acordo com António Costa, esse 
desenvolvimento não tem só impacto 
na agricultura mas também “em tudo 
o mais, desde logo na atratividade tu-
rística”. 
O líder do governo sublinhou ainda a 
importância da valorização do territó-
rio, nomeadamente dando destaque 

aos recursos endógenos da região.
A descentralização foi outra das solu-
ções apontadas pelo primeiro-ministro 
para o desenvolvimento do interior, 
afirmando que é “uma prioridade”. 
“São os municípios e a devolução das 
regiões aos municípios que permitirão 
termos agentes locais com capacidade 
para fazer esta articulação de que este 
centro de excelência é exemplo, arti-
culando os centros de produção de 
conhecimento, as universidades, os po-
litécnicos, os empresários e o território 
que lhes cabe gerir ”, sublinhou Antó-
nio Costa. 
“Pode ser feito à distância? Pode, mas é 
feito pior”, afirmou. 

António Costa lança primeira pe-
dra em hotel do Douro e visita es-
cola primária em Santa Marta de 
Penaguião

Depois da manhã passada em Vila 
Real, a visita do primeiro-ministro ao 
Douro, “uma das joias preciosas do 
país”, prosseguiu para Santa Marta de 
Penaguião, onde lançou a primeira pe-
dra de um hotel e visitou a EB 2,3 desta 
vila duriense. 
A chuva deu tréguas ao início da tarde e 
a população da Cumieira, freguesia de 
Santa Marta de Penaguião onde irá ser 
construído o hotel, saiu à rua para re-
ceber António Costa. As crianças, sem 
aulas durante a tarde, esperavam ansio-
samente a chegada do governante. 
À chegada do primeiro-ministro grita-
ram “Costa! Costa!” e os mais atrevidos 
pediram mesmo para tirar uma “selfie” 
com o governante para mais tarde re-
cordar o momento. 
Honras feitas, António Costa seguiu 
para o lançamento da primeira pedra 
do hotel que vai ter “o primeiro SPA de 
vinho do Porto do mundo”, um investi-
mento de 5,1 milhões de euros que vai 
resolver o problema da falta de camas 
no concelho. 
Luís Machado, presidente da autarquia, 
destacou a importância deste investi-
mento numa freguesia que tem visto  
nascer vários projetos privados nos úl-
timos anos. 
Na opinião de António Costa, inves-
timentos como este “são de maior 
importância” porque criam condições 
para que o turismo “se expanda”. 
O primeiro-ministro realçou que “o 
turismo é uma das atividades econó-
micas mais importantes para o país”. 
Sendo que o Norte tem vindo a ter uma 
papel cada vez mais relevante neste se-
tor.
O líder do executivo frisou ainda que 

este é um setor que “dá ainda muita for-
ça a um conjunto muito diversificado 
de atividades económicas”, impulsio-
nando também outras atividades locais 
como a produção agrícola e vinícola” e 
ajuda a valorizar aquilo que de “especí-
fico cada terra tem”. 
“Este hotel deu trabalho a um arqui-
teto da região, vai dar trabalho a uma 
empresa de construção civil aqui da re-
gião, vai dar trabalho a quem vier lavo-
rar para o hotel, muitos dos quais serão 
emprego qualificado”, salientou. 
Durante o evento António Correio, o 
investidor do hotel, convidou o chefe 
do Governo para a inauguração em 
2018, compromisso assumido pronta-
mente por António Costa.
“A minha parte é mais simples. É me-
ter-me no carro e em três horas estar cá. 
A sua é mais difícil, que é fazer a obra 
andar e estar pronta até agosto de 2018. 
Eu prometo vir cá e confio em si para 
estar cá para me receber e não me deixe 
dormir na rua quando cá chegar”, disse 
António Costa ao empresário. 
De seguida, o primeiro-ministro visi-
tou a renovada escola EB 2,3 de Santa 
Marta de Penaguião, tendo afirmado 
que encerrou com “chave de ouro” a 
visita ao distrito de Vila Real. 
Durante a visita António Costa afir-
mou que a educação e a formação para 
adultos é o investimento “mais precio-
so que o país pode fazer para o seu de-
senvolvimento”. 
Esta escola reabriu no ano letivo de 
2015/2016 depois de um investimento 
de três milhões de euros que foi con-
cretizado em “tempo recorde” e com 
“derrapagem zero”. Este ano estudam 
ali 213 alunos do 2.º e 3.º ciclos.■

Inovação, valorização do Território e descentralização 
em destaque na visita de António Costa ao distrito 
De visita ao distrito de Vila Real, no passado dia 10 de fevereiro, António Costa defendeu que a inovação, valorização do território e a 
descentralização estão de “mãos dadas” para concretizar a estratégia de desenvolvimento para o interior do país. 

Texto: Salomé Ferreira
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> Luís Machado, António Costa e uma jovem na chegada do primeiro-ministro a Santa Marta de Penaguião

> António Costa na Kathrein Automotive em Vila Real > Visita ao Regia Douro Park > António Costa em Santa Marta de Penaguião
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Lamego

A Câmara de Lamego cedeu este espaço 
à Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego (ESTGL) para ali serem criadas e de-
senvolvidas pequenas e micro empresas, apoia-
das nas primeiras etapas das suas vidas. Esta 
nova unidade é especialmente direcionada para 
alunos e antigos alunos desta escola.

O contrato de comodato entre o Município 
de Lamego e a ESTGL - unidade orgânica do 
Instituto Politécnico de Viseu - foi assinado du-
rante a tarde de 14 de fevereiro e terá a duração 
de cinco anos. 

A assistir a este ato, esteve a secretária de Es-
tado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Fernanda Rollo. 

Francisco Lopes, Presidente da autarquia, 

considera que este estabelecimento de ensino 
tem feito um “trabalho notável”: “Lamego não 
seria a mesma cidade sem o ensino superior”, 
acrescentando que esta instituição possui as 
competências adequadas ao fomento do em-
preendedorismo e à empregabilidade que serão 
úteis na nova incubadora.

“Os Institutos Politécnicos ajudam a con-
struir a identidade dos territórios. A rede de 
Politécnicos valoriza o Interior”, defendeu tam-
bém a governante.

A nova incubadora de empresas de Lamego 
tem por objetivo abrigar empresas inovadoras 
fruto de projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico. Neste momento, já ac-
olhe duas jovens empresas locais.

No mesmo dia foi ainda inaugurado o novo 
edifício de expansão daquela escola. “Um dia 
histórico” vivido por toda a comunidade aca-
démica que tem vindo a afirmar-se na região e 
em Lamego como um polo dinamizador e gera-
dor de conhecimento e fonte de riqueza. 

O novo edifício representou um investi-
mento de 1 milhão de euros, financiado pelo 
POVT - Programa Operacional de Valorização 
do Território.■

Incubadora de empresas 
nasce em Lamego
A cidade de Lamego vai ter a primeira incubadora de empresas, 
instalada numa ala do edifício da Central de Camionagem. O con-
trato foi assinado a 14 de fevereiro e tem a duração de cinco anos. 

“Trata-se do maior investimento que esta 
autarquia fará nos próximos anos”, explicou 
Francisco Lopes, durante a sessão pública 
de apresentação de todos os pormenores do 
PEDU e do Plano Estratégico de Reabilitação 
Urbana (PERU). 

Este pacote de projetos de iniciativa mu-
nicipal obedeceu a “condicionantes impos-
tas” e enquadra-se em três eixos prioritários 
- regeneração urbana, mobilidade e apoio a 
comunidades desfavorecidas -, sendo finan-
ciado em 85% por fundos comunitários do 
Programa Operacional NORTE 2020.

“Durante quase 40 anos não tivemos 
plano de urbanização na cidade de Lamego. 
O desafio é, ora avante, que se façam coisas 
melhores e com objetivo estratégico, olhando 
para a cidade e para o casco mais antigo, que 
foi abandonado em detrimento das perif-
erias”, fundamentou o autarca.

Assim, e até 2020, no âmbito da rubrica 
da mobilidade sustentável estão alocados 5,3 
milhões de euros para desenvolver quatro 
projetos, entre os quais a criação de um cor-

redor de transportes públicos de acesso ao 
centro da cidade (3,6 milhões de euros), a 
requalificação do eixo Macário de Castro (1,5 
milhões de euros), a requalificação da rua 
Visconde de Arneirós que serve a Escola de 
Hotelaria e Turismo do Douro (800 mil eu-
ros) e, por último, o desenvolvimento de um 
sistema de abrigos inteligentes de informação 
e gestão de transportes, no valor de 450 mil 
euros. 

Para o segundo eixo prioritário - a regen-
eração urbana - a autarquia vai executar oito 
projetos num investimento global de 3,2 mil-
hões de euros, nomeadamente a regeneração 
do Parque Urbano de Lamego, orçada em 
2,39 milhões. 

Durante a sessão de apresentação desta 
carteira de investimentos, Francisco Lopes 
também destacou a relevância do PERU para 
o futuro de Lamego que garantirá a regulação 
da implementação das Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) que vão ter benefícios fiscais 
para os particulares e empresas que preten-
dem avançar com operações de reabilitação.■

Câmara de Lamego vai investir 
11 milhões em projetos estratégicos 
A Câmara Municipal de Lamego vai executar uma carteira de 
16 projetos estratégicos na cidade, no valor de 11 milhões de eu-
ros, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU). 

 Mais uma vez, são espera-
dos milhares de visitantes, para 

verem a desfilar as máscaras 
diabólicas e carrancudas, fruto 

de um trabalho muito minucio-
so e paciente de artesãos locais 
que lutam para preservar a me-
mória histórica das suas gentes.

O ponto alto do Entrudo de 
Lazarim é, sem dúvida, a leitu-
ra dos testamentos da comadre 
e do compadre na terça-feira de 
Carnaval. Neste dia, tapam-se 
os ouvidos aos mais sensíveis, 
pois é o momento das verdades 
guardadas durante todo o ano 
se fazerem escutar, uma missão 
a cargo de dois jovens, vestidos 
de negro, que, desenrolando len-
galengas, criticam os rapazes e 
as raparigas da terra. Mas, regra 

de ouro, só os solteiros podem 
criticar e ser alvo de chacota. 

Após os testamentos serem 
pronunciados, há espaço para 
a realização de um cortejo até 
ao local onde o casal, represen-
tado por bonecos, é queimado 
simbolicamente. No final, para 
encerrar as comemorações do 
Entrudo é oferecido caldo de 
farinha e a feijoada, ao som de 
uma intensa animação musical. 

Este ano, haverá ainda es-
paços gastronómicos, venda de 
produtos regionais e artesana-
to, para além de muita música e 
exposições. Quem visitar a vila 

de Lazarim também poderá ver 
caretos à solta de grupos convi-
dados, participar num raid fo-
tográfico na Alcaria de Mazes 
e num concurso de máscaras. 

O Centro Interpretativo da 
Máscara Ibérica (CIMI) vai impul-
sionar esta dinâmica cultural com 
a abertura ao público de duas no-
vas exposições de trajes, máscaras e 
fotografias ligadas a esta temática.

Organizado, em parceria, 
pela Junta de Freguesia de Laza-
rim e pela Câmara Municipal de 
Lamego, o Entrudo de Lazarim 
mantém-se o símbolo do sentir e 
da arte popular desta povoação.■

Lazarim volta a dar vida a um dos entrudos mais genuínos do país
Um dos entrudos mais genuínos e tradicionais do país volta a sair à rua de 25 a 28 de fevereiro na pequena vila de Lazarim, em Lamego. 
Conhecido pelos seus populares caretos, esculpidos em madeira de amieiro, o Entrudo de Lazarim é uma representação única de ence-
nações antigas da cultura portuguesa.

FOTO: DR

FOTO: DR
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Depois de 11 anos enquanto 
vice-presidente da autarquia 
de Sabrosa, Domingos Carvas 
assumiu, recentemente, o car-
go de Presidente da Câmara. 
O VivaDouro esteve à conver-
sa com o autarca que falou 
acerca das novas apostas que 
tem para o município e reve-
lou uma possível candidatura 
nas próximas eleições autár-
quicas. 

o povo, muito virado para as questões pes-
soais e para a simplicidade, se calhar por esse 
facto sempre achei que a Junta era um bom 
lugar. Sou também funcionário da Portugal 
Telecom, se calhar por isso é que nunca me 
passaram pela cabeça outros voos, as coisas 
foram acontecendo. 

Ao longo da carreira que já tem na 
política nunca pensou então dar “o salto” 
para Presidente de Câmara?

Não. É natural que com o desenrolar das 
situações, a passagem dos anos, o ganho de 
experiência, depois de cá estar é óbvio que 
hoje queremos sempre mais do que ontem e 
amanhã vamos provavelmente querer mais 
do que hoje, mas a situação de ir mais além 
no poder nunca foi o meu ideal. É verdade 
que a evolução que o município tomou e que 
o próprio Presidente foi tendo, com projetos 
que extravasavam as nossas fronteiras, co-
mecei a pensar que provavelmente um dia a 

coisa ia acontecer e aconteceu. 

Não pode então dizer que ficou total-
mente surpreendido com a decisão do anti-
go Presidente José Marques ao renunciar ao 
mandato?

Não porque o caminho que vinha a ser 
trilhado pelo antigo Presidente da Câmara era 
um  caminho que levava a pensar que um dia 
destes iria sair.

Mas acreditava que José Marques acaba-
ria o mandato ou já estavam à espera que de 
alguma forma este cenário seria possível?

A partir de uma determinada altura perce-
bemos que isto ia acabar por acontecer porque 
o trabalho que ele vinha fazendo ia para além 
das fronteiras do nosso município porque cada 
vez mais o projeto que ele criou não cabia aqui 
e tinha de ir para outro sítio. Foi nomeado 
para esse trabalho que não vai deixar por mãos 
alheias, muito menos os créditos, porque ele 
faz com tanto empenho, com tanta dedicação 
que eu acho que vai ser um sucesso. 

Como é que tem sido recebido pela po-
pulação?

Sabe que grande parte da população nem 
sabe, as pessoas vêem-me e tratam-me da 
mesma forma. E eu espero que assim continue 
porque é assim que me sinto bem e me vejo 
perante os outros, nunca estive em nenhum 
pedestal. Se ser presidente obrigasse a esse tipo 
de mordomia eu não aceitaria o cargo porque 
eu continuo a ser o mesmo. Tenho hoje uma 
função diferente, de mais responsabilidade, 
mas também temos uma equipa muito compe-
tente o que não deixa de ser uma ajuda. Temos 

Autárquicas 2017: “É difícil decidir quando se tem um convite, quando se tem mais 
que um é mais complicado ainda”

Quem é Domingos Carvas?
Sou licenciado em Ciências da Comuni-

cação pela Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (UTAD). Comecei a carreira 
política há muito tempo, há 22 anos. Iniciei-
me na Assembleia de Freguesia, que é um 
órgão que eu valorizo muito, depois estive 
oito anos como Presidente da Junta de Fre-
guesia de Sabrosa e desde 2005, até à data, 
como Vice-Presidente da Câmara Muni-
cipal. Os caminhos fazem-se caminhando, 
posso-lhe dizer que nunca tive como obje-
tivo de vida este tipo de prestação de servi-
ço à comunidade. Pela Junta de Freguesia 
sim, sou um indivíduo muito virado para 

Texto e fotos: Salomé Ferreira

> Domingos Carvas com o projeto de ampliação da Zona Industrial em cima da mesa
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Lamego

uma equipa boa, coesa, forte e sobretudo 
disponível para trabalhar em prol dos outros 
que é essa a mossa missão. 

Quais são os objetivos que têm para o 
concelho até às eleições autárquicas, altura 
em que acaba este mandato?

Faltam oito meses. Isto faz-se sempre por 
etapas. Sabrosa está neste momento num de-
terminado patamar, tornamo-nos atrativos, 
mais conhecidos, mais falados, mais badala-
dos, se calhar está na hora de tirarmos parti-
do de todo esse conhecimento. Tirar partido 
disso é estarmos mais virados para as pes-
soas. A criação de emprego, a dinamização 
de uma zona industrial que esteve fechada 
durante um período de tempo. Isto não foi 
feito hoje, é algo que já vinha (a ser feito com 
o antigo executivo), nós vamos deitar mão 
do que de bom se estava a fazer para dar con-
tinuidade. Temos de ser diferentes e de tirar 
partido da região, dos locais que temos, mas 
ser diferentes daquilo que os outros têm. Te-
mos neste momento em cima da mesa uma 
ampliação da zona industrial, que é uma 
realidade. Estamos a fazer um Plano de Por-
menor que vai ser sujeito à Assembleia Mu-
nicipal para Discussão Pública e que, breve-
mente, talvez em março comece a ter alguns 
lotes disponíveis para começarmos a instalar 
empresas que criam, efetivamente, postos de 
trabalho. 

O desemprego é um problema aqui em 
Sabrosa?

Felizmente não estamos com os índices 
que outros municípios têm. Mas é sempre 
mau termos alguém desempregado, 1% que 
seja. Não estou aqui a discutir as taxas, se são 
mais ou menos que o resto do país. Não são 
das mais elevadas, mas temos desemprego e 
temos de o combater. Esse é o nosso objetivo. 
Daí desenvolvermos estas situações, criar-
mos infraestruturas para que essa situação 
seja minorada, no fundo, para que as pes-
soas venham e também se sintam bem, que 
tenham a certeza que estão num concelho 
que os acolhe, que os estima e os quer por cá. 
O que é que faltará para as pessoas virem? 
Provavelmente disponibilidade de espaços, 
mas que nós estamos a tratar disso e o mais 
tardar, no mês de março já teremos aqui lo-
tes disponíveis para que a nossa missão de 
fixar pessoas seja um dos acontecimentos 
mais rápido a partir desta tomada de posse.

A criação de emprego é uma das suas 
principais bandeiras?

A principal. Porque eu acho que não 
havendo emprego, não há economia. Não 
havendo economia não há desenvolvimento. 
Queremos criar riqueza. Queremos criar im-
pacto. Com desenvolvimento e crescimento 

nós vamos, quase de certeza, criar empregos, 
mais valor, mais economia e daí, criar o bem
-estar das pessoas que é o que nós queremos.

Falando ainda na questão da criação de 
emprego, vão também criar um call center 
aqui em Sabrosa?

Estamos em fase adiantada para um 
call center, da Randstad, em que realmente 
temos tudo muito bem encaminhado para 
que seja uma realidade. Irá criar cerca de 70 
postos de trabalho, vai ser uma lufada de ar 
fresco.

Já para este ano?
Rapidamente estaremos prontos. Se pro-

meter para o ano quase que já estaria numa 
campanha eleitoral. Não depende só de nós, 
mas no que depender é para um curto espa-
ço de tempo.   

Já têm estipulado o local onde se vai lo-
calizar o cal center?

A fixação do espaço tem sempre muito 
a ver com capacidades técnicas do próprio 
espaço. E nós temos um espaço que, a prio-
ri, será o mais indicado. Estamos só à espera 
que os técnicos venham visitar esse espaço 
para que nos digam. 

Em relação às novas apostas e novos 
horizontes de que tem vindo a falar desde 
que assumiu funções. Para além do empre-
go, o que é que tem mais em cima da mesa, 
neste momento?

Nós tínhamos traçado como principais 
objetivos colocar Sabrosa no mapa. Eu acho 
que já colocamos. Não querendo abandonar 
essa ideia, queremos investir no sentido de 
nos mantermos lá, é sinal que temos visibili-
dade. Termos visibilidade é importante para 
outras coisas. O turismo é uma aposta fortís-
sima nossa, como é da CIM Douro, como é 
dos municípios que a integram. Eu acho que 
num futuro mais próximo, o turismo vai ser 
algo que nos vai trazer ainda mais pessoas, 
porque o que nós precisamos também é de 
pessoas. E se vierem pessoas com dinheiro 
para gastar, teremos nós que estar prepara-
dos para oferecer e disponibilizar as infraes-
truturas que fazem falta.

Já têm essa capacidade, neste momen-
to?

Capacidade ao nível de camas, não. Te-
mos um hotel que está encerrado. A Câmara 
tem feito um esforço enorme para que seja 
possível o hotel reabrir. Ele foi recentemen-
te adquirido por uma outra empresa e a 
expectativa é que, brevemente volte a abrir. 
Não deixa de ser importante este tipo de in-
fraestruturas, na criação do próprio empre-
go. Temos bastantes turismos rurais, de al-

guma forma o turismo de enologia tem tido 
um crescimento satisfatório elevado e, com 
a melhoria da nossa rede viária, que temos 
tido também uma aposta forte nessa área, 
vem, no fundo, colmatar a necessidade de 
disponibilizar condições efetivas para que as 
pessoas nos visitem e para que o isolamento 
dessas infraestruturas hoteleiras não fiquem 
ao “deus dará”. 

Falou nos acessos, o que quer fazer nes-
sa área?

Nos acessos, estamos a melhorá-los a to-
dos. Quer ao nível da segurança, quer ao ní-
vel da qualidade do piso e das sinaléticas. Es-
tamos a tratar disso. Estamos a investir cerca 
de um milhão de euros. Ainda terei durante 
este início de ano cerca de meio milhão de 
euros que está destinado a obras. 

Falando no futuro, pensa candidatar-se 
às próximas autárquicas? 

O futuro a Deus pertence. Estamos ainda 
num clima de adaptação, de absorção, mas a 
seu tempo tudo se vai resolver. Este mês vai 
ficar decidido se vou ser candidato ou não. 
Depois sabe que já é difícil a gente decidir 
quando tem um convite, quando tem mais 
que um é mais complicado ainda. Refiro-me a 
convites de diferentes forças políticas. 

Não está então de parte a hipótese de se 
candidatar às autárquicas? 

Não. Mas já pus, em determinada altura 
achei que ia regressar ao meu trabalho e que 
não seria mais candidato mas efetivamente as 
pessoas têm-me abordado no sentido de me 
candidatar e tenho ponderado isso, breve-
mente irei anunciar se serei ou não candida-
to.■

Autárquicas 2017: “É difícil decidir quando se tem um convite, quando se tem mais 
que um é mais complicado ainda”



14

Armamar | Tabuaço

VIVADOURO  FEVEREIRO 2017

Depois de o Governo ter anun-
ciado, no final do ano passado, um 
investimento de 100 milhões de 
euros para melhorar as condições 
dos quartéis e esquadras da GNR 
e PSP nos próximos cinco anos, a 
população de Armamar e Tabuaço 
vê agora renovados os postos ter-
ritoriais desta força de segurança. 

Em conjunto, os dois postos 
abrangem 27 freguesias, num to-
tal de 252,92 quilómetros qua-
drados, servindo uma popula-
ção de mais de 12 mil habitantes.

Segundo Constança Urbano de 
Sousa, este é um “ primeiro passo” 
para a melhoria das condições dos 
militares da GNR, mas, de acordo 
com a Ministra da Administração 
Interna, “há ainda muito para fazer”, 
afirmou aos jornalistas durante a 
inauguração dos postos territoriais.

 Nesse sentido, Constança Ur-
bano de Sousa, relembrou a recente 
aprovada lei de Programação das 
Infraestruturas e Equipamentos 
das Forças de Segurança que prevê 
um investimento total de 450 mi-

lhões de euros entre 2017 e 2021.
Os investimentos serão relativos 

a instalações, sistemas de tecnolo-
gias de informação e comunicação, 
veículos, armamento e outro equi-
pamento necessário à prossecução 
das competências e atribuições 
das forças e serviços de segurança.

 “O caminho faz-se caminhan-
do e, neste momento, o distrito 
de Viseu já tem muito boas ins-
talações para a GNR, instalações 
condignas que permitem cum-
prir a sua missão de uma forma 
empenhada”, disse a Ministra.

“Vamos continuar a prosse-
guir com soluções que são viáveis, 
muitas vezes não é preciso gastar 
mundos e fundos, precisamos é de 
instalações que sejam funcionais, 
dignas para a missão que as nossas 
forças e serviços de segurança de-
vem cumprir”, afirmou a Ministra. 

Constança Urbano de Sousa 
destacou ainda “o grande profis-
sionalismo destes homens e mu-
lheres que servem diariamente o 
país e que têm, não só eles mas 

também a população que servem, 
a missão e o direito a terem as ins-
talações e equipamento que per-
mitam o cumprimento de cada 
um nessa missão”, acrescentou.

Se a nível nacional este é apenas 
um “primeiro passo” para a me-
lhoria das condições dos militares 
da GNR, no âmbito local estas são 
infraestruturas com uma “elevada 
importância” para estes territórios. 

João Paulo Fonseca, presidente 
da Câmara Municipal de Armamar, 
afirma mesmo que esta é “uma das 
mais importantes obras para o con-
celho”, disse no discurso de inaugura-
ção do posto territorial de Armamar. 

“Concretizamos hoje um objeti-
vo pelo qual durante décadas os Ar-
mamarenses se bateram, o de que os 
militares da GNR que servem a po-
pulação deste concelho pudessem 
dispor de instalações dignas da mis-
são que enfrentam e da instituição 
que servem. Hoje, merecidamente, 
a GNR de Armamar tem finalmente 
casa própria”, acrescentou o autarca.

Assim, o posto da GNR de 

Armamar deixa de funcionar no 
edifício de uma agência bancária 
e passa a estar instalado no piso 
superior do mercado municipal, 
com instalações renovadas. O novo 
posto territorial resulta de um in-
vestimento superior a 800 mil euros, 
resultado de uma parceria entre o 
Município de Armamar e o Mi-
nistério da Administração Interna. 

Em Tabuaço, o novo quartel 
da GNR passa a estar situado na 
antiga escola primária, um “es-
paço nobre na vila de Tabuaço”, 
tal como afirmou Carlos Car-
valho, presidente da autarquia. 

“Felizmente que hoje consegui-
mos ter aqui a requalificação de um 
espaço nobre de Tabuaço e que irá 
permitir condições fantásticas para 
os militares da GNR que compõem 
o efetivo do posto territorial do 
concelho”, revelou ao VivaDouro. 

Carlos Carvalho explica que esta 
infraestrutura resulta da assinatu-
ra de um protocolo, “em primeira 
instância com o Ministério da Se-
gurança Interna que posteriormente 

passou para a alçada da GNR e que 
nos permitiu efetuar a obra que aqui 
está hoje com uma poupança de cer-
ca de 250 mil euros”, acrescentou.

Assim, em contraste com o in-
vestimento de mais de 800 mil euros 
anunciado no início da obra, a requa-
lificação foi realizada com um inves-
timento de cerca de 600 mil euros. 

Nas cerimónias de inauguração 
esteve ainda presente o Comandan-
te Geral da GNR, Tenente General 
Manuel Couto, que valorizou o 
serviço de proximidade das forças 
da GNR e congratulou-se pelo es-
forço de criação das melhores con-
dições de trabalho para os agentes.

A acompanhar Constança Ur-
bano de Sousa esteve a Secretária 
de Estado Adjunta e da Adminis-
tração Interna, Isabel Oneto. Referir 
ainda a presença do Comandante 
do Comando Territorial de Viseu 
da GNR, Coronel Vítor Rodrigues, 
do Presidente da Comunidade In-
termunicipal do Douro, Francisco 
Lopes, entre outras individuali-
dades, entidades e convidados.■

Armamar e Tabuaço inauguraram novos quartéis da GNR 
Foram recentemente inauguradas as instalações dos postos territoriais da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Armamar e Tabua-
ço. A cerimónia teve lugar no dia 3 de fevereiro e foi presidida pela Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> João Paulo Fonseca, autarca de Armamar > Cerimónia de inauguração do Posto de Tabuaço > Carlos Carvalho, autarca de Tabuaço
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Douro

Os deputados Pedro Alves, Inês Do-
mingos e António Lima Costa esti-
veram recentemente reunidos com o 
diretor do Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES) do Douro Sul, ten-
do ficado a conhecer o número de 
médicos de família em falta na região.
Assim, existem  4.000 pessoas que 
não têm médico de família atribuído 
no Douro Sul, situação que de acordo 
com António Lima Costa, provoca 
um “maior afastamento desses quatro 
mil concidadãos do serviço público 
de saúde”, afirmou ao VivaDouro.
“Se tivermos em atenção que no caso 
do Douro Sul essa proximidade é 
ainda mais relevante dado o facto 
de a nossa região ser das mais enve-
lhecidas do país, ficamos com uma 
ideia da gravidade da situação”, acres-
centou o deputado do PSD de Viseu. 
Segundo os deputados, esta situa-
ção obriga ainda “a um grande 

esforço ao nível da gestão de re-
cursos e a um grande empenho 
de todos os profissionais de saúde 
para se conseguir fazer o acompa-
nhamento de toda a população”.
Nesse âmbito, entendem ser “fun-
damental que o Governo dê conti-
nuidade ao trabalho iniciado pelo 
anterior, concluindo a rede de Equi-
pas de Cuidados Continuados Inte-
grados, reforçando com enfermeiros 
especializados nas áreas de reabilita-
ção, saúde mental e saúde materna 
as atuais Unidades de Cuidados na 
Comunidade à época criadas em 
praticamente todos os concelhos da 
região”, referem, em comunicado. 
“Aguarda-se, assim, que a tu-
tela viabilize e concretize esse 
projeto integrante do Plano de 
Ação do ACES”, acrescentaram. 
António Lima Costa sublinha ain-
da a necessidade de “implementar 

uma política assertiva de contratação 
dos médicos”, disse ao VivaDouro. 
“É urgente criar um verdadeiro re-
gime de incentivos aos médicos 
que contemple, e isto é importante, 
mecanismos de penalização para 
os que não permaneçam por um 
determinado tempo a definir con-
tratualmente”, defendeu o deputado.
António Lima Costa sugere ain-
da o “envolvimento dos municí-
pios na contratação de médicos 
para os territórios carenciados”.
“Com o tema da descentralização na 
ordem do dia, devíamos colocar em 
cima da mesa a possibilidade de as 
autarquias se envolverem a sério no 
recrutamento de técnicos de saúde 
no geral, naturalmente, facultando-
-lhe os respetivos recursos finan-
ceiros para esse efeito”, acrescentou. 
Os deputados do PSD reuniram 
também com o Conselho de Admi-

nistração do Centro Hospitalar Trás-
-os-Montes e Alto Douro para saber 
a situação no hospital de Lamego. 
O facto de o prazo para a instalação 
em Lamego de um equipamento 
de Tomografia Axial Computoriza-
da (TAC) ser o fim deste ano, “o que 
significa um ano de diferença em 
relação às expectativas geradas na 
população”, afirmou António Lima 
Costa, foi uma das preocupações com 
que os deputados saíram da reunião. 
Para além disso, também o facto 
de “um efetivo reforço da valência 
de Medicina Física de Reabilita-
ção” ainda não se ter concretizado. 
Por outro lado, constataram que “o 
Ministério da Saúde não consegue re-
crutar os médicos especialistas que a 
Unidade de Lamego muito carece, so-
bretudo ao nível das especialidades de 
Anestesia, Medicina Interna, Urologia 
e Ortopedia”, explicou o deputado.  

Os deputados sociais-democratas 
consideram “uma questão fulcral 
para o futuro dos serviços de saú-
de na região do Douro Sul” a “vi-
são estratégica que os governantes 
deveriam ter para esta unidade”.
“Os quatro anos de vida do novo Hos-
pital de Lamego já demonstraram que 
é necessário rever o seu programa fun-
cional, de modo a ampliar as valências 
e prestação de serviços, adaptando-
-o às necessidades que a região ser-
ve”, disse o deputado ao VivaDouro. 
“Só teremos sucesso se deixarmos 
de trabalhar de costas voltadas. É ne-
cessário investimento mas também 
muita disponibilidade da adminis-
tração do Centro Hospitalar para vir 
para o terreno trabalhar em concer-
tação com o ACES, com as Unida-
des Locais de Saúde, as Unidades de 
Saúde Familiar, as IPSS e as autar-
quias”, concluiu António Lima Costa.■ 

Quatro mil pessoas sem médico de família no Douro Sul 
Deputados do PSD de Viseu lamentam a falta de médicos de família no Douro Sul. Cerca de 4.000 pessoas não têm médico de família 
atribuído nesta região. 

Texto: Salomé Ferreira

PUB
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Mentor da candidatura do 
Douro a Património Mundial, 
Miguel Cadilhe faz um balan-
ço positivo destes 15 anos da 
região enquanto Património 
da UNESCO. De acordo com o 
antigo ministro das Finanças, 
“os ativos são bastante supe-
riores aos passivos”, havendo 
assim “uma situação líquida 
claramente positiva” na evo-
lução do Douro desde 2001. 
Leia a entrevista a Miguel 
Cadilhe, a primeira de uma 
série de conversas com várias 
personalidades acerca do 
Douro Património Mundial 
e a sua evolução ao longo dos 
últimos anos. era o passado aparentemente esquecido ou 

menosprezado que me provocava um misto 
de admiração e inquietação, de ansiedade 
perante o que estava por fazer, que não sabia 
nem sei explicar... Ficava impressionado, 
e estas impressões não se diluíram com o 
decurso do tempo. Hoje, enfim, admito que 
tenha retido aquelas fortes impressões dos 
meus 26 e 27 anos, que as tenha guardado 
numa espécie de subconsciência que emergiu 
em alguns momentos de certas funções 
institucionais que exerci.   

Em 2001 o Alto Douro Vinhateiro 
(ADV) foi considerado Património 
Mundial da Humanidade. Cerca de 15 anos 
depois desta classificação qual é o retrato 
que faz da região neste momento?

Um retrato muito positivo, do género: 
valeu bem a pena! E vai continuar a valer a 

pena...

 Esta certificação foi ou não uma mais-
valia para a região?

Isso parece evidente para todos, os de 
dentro e os de fora.  

 Que novas oportunidades se criaram 
com esta Chancela nas várias áreas?

As novas oportunidades decorrem da 
visibilidade social, cultural, empresarial 
e política que a região conquistou. Esta 
visibilidade é um ativo intangível de enorme 
valor. A chancela da Unesco trouxe muito 
maior e melhor notoriedade da região em 
Portugal e no mundo. Trouxe também mais 
responsabilidade, que é a outra face da moeda, 
e ainda bem. Estes “trazeres” induziram 
e induzem novos comportamentos dos 
residentes e dos autarcas, dos empresários, dos 
investidores, dos produtores e consumidores 
de bens, como o vinho, ou de serviços, como 
o turismo, a cultura, o ensino, a saúde, os 
transportes, etc. Quer do lado da oferta, quer 
do lado da procura, tanto em volume como 
em composição. É um processo multifacetado, 
em curso, que por muito tempo vai estar em 
progresso, não vislumbro riscos endógenos de 
retrocesso.   

O setor vitícola é o motor económico 
e social da região. Como é que classifica a 
evolução deste setor nos últimos 15 anos?

Uma evolução verdadeiramente exemplar. 
A diferença entre o “antes” e o “depois” dos 
vinhos do Douro é, digamos, e para usar uma 
expressão popular que vem mesmo a calhar, 
como “a diferença entre a água e o vinho”, sem 

com isto desconsiderar todo o passado e toda a 
notável experiência do sector do vinho fino que 
naturalmente contagiou o sector dos vinhos de 
mesa. 

A Chancela da UNESCO contribuiu para 
alavancar mais este setor?

Sim, a classificação da Unesco contribuiu, 
tal como contribuíram alguns outros valiosos 
fatores. Por exemplo, a própria história da região 
demarcada, o Instituto dos Vinhos do Douro e 
do Porto, a UTAD, etc. Parece que houve a feliz 
concomitância e confluência de uns poucos mas 
bons fatores em prol dos vinhos do Douro...

Ao longo destes 15 anos também as quintas, 
que estavam quase exclusivamente focadas 
na produção de vinho, estão neste momento 
a reestruturar a sua visão e a procurar 
novas formas de afirmação comercial, 
nomeadamente através do enoturismo…

Tenho observado, à distância e de bom 
grado, esse caminho que se caracteriza 
pela complementaridade produtiva. Tem 
racionalidade, claro que tem, é estratégico, claro 
que é, parece promissor, claro que parece. Mas 
não me canso de recomendar um requisito 
fundamental: a qualidade. Ela, a qualidade, 
está na base de tudo, ela é, ao mesmo tempo, a 
melhor alavanca do Douro, a melhor âncora e a 
melhor defesa, porém também pode ser a pior 
vulnerabilidade. 

Em termos de investigação na área da 
vinha e do vinho, considera que houve 
desenvolvimentos notáveis no Douro 
nestes últimos 15 anos? As instituições de 
ensino superior desempenharam um papel 

Miguel Cadilhe: “Devagar se vai ao longe tem de ser um dos lemas do Douro”

Natural de Barcelos e antigo estudante 
no Porto, como é que surge a relação 
de Miguel Cadilhe com o Alto Douro 
Vinhateiro (ADV)?

Não sei bem, talvez sejam umas boas 
reminiscências dos tempos do serviço militar, 
nos inícios dos anos setenta, quando estive 
como alferes no conselho administrativo 
do CIOE, em Lamego. Fiz então as minhas 
descobertas, à margem da vida militar. 
Revelaram-se-me as gentes e as terras do 
vale do Douro, os socalcos vinhateiros, as 
densidades e diversidades históricas da região, 
os ancestrais conventos, igrejas, castelos, 
pontes. Algumas destas construções estavam 
em ruínas, o que me causava uma forma 
estranha de nostalgia, era este o sentimento, 

Texto: Salomé Ferreira

> Miguel Cadilhe, antigo ministro das Finanças e impulsionador da candidatura do Douro a Património Mundial
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importante nesse sentido?
Julgo não haver dúvidas quanto a isso. E só 

temos de o procurar valorizar sempre e cada 
vez mais. É um dos alicerces do tal requisito 
“qualidade”. O ensino superior desempenha 
aqui um papel insubstituível, que tem vindo a 
dar os seus frutos, como se vê. Saúdo o centro 
de excelência da vinha e do vinho da UTAD, 
bem como o entrosamento da universidade 
com as empresas da região.   

 
A candidatura a Património 

Mundial tinha como um dos objetivos o 
reconhecimento internacional do Douro 
enquanto destino turístico. Considera que 
esse objetivo foi cumprido? A Chancela 
Unesco é um “ativo poderoso” na promoção 
do destino Douro?

Sim, a chancela é poderosa e o objetivo 
do turismo está a ser construído, ano após 
ano, com investimentos privados e públicos. 
“Devagar se vai ao longe”, tem de ser um dos 
lemas do Douro. O “depressa e bem” é uma 
tentação que pode descair em temeridades e 
em estragos, tem riscos que não se coadunam 
com o Douro nem com os pergaminhos do 
Património Mundial. 

O Turismo Fluvial tem também sofrido 
uma variação positiva ao longo dos anos, 
ainda assim, muitos autarcas “queixam-
se” que os turistas não sobem a alguns 
dos territórios, não dinamizando assim a 
economia local destas populações. Quais 
são os principais motivos que aponta para 
esta realidade? O que fazer para solucionar 
este problema?

O turismo fluvial atrai bons fluxos da 
procura do Douro e isso é um facto da maior 
relevância, por todas as razões, e também 
porque é potenciador de outros fluxos por 

terra. Por exemplo, os programas de promoção 
direta do rio, com toda a publicidade que 
custa muito dinheiro às empresas fluviais, 
acaba por servir indiretamente a promoção 
do turismo de terra. É um ensejo para lembrar 
e evidenciar, em outra escala bastante acima 
do que suponho se tem feito, que por terra 
há outras coisas a ver e sentir  – a História e 
os monumentos, os museus, a gastronomia, 
as quintas e os vinhedos, os comboios, 
etc, e claro as gentes do Douro. Admito 
que uma opção associativa, empresarial 
e intermunicipal, ou regional, de apostar 
muito mais nas alternativas por terra, tudo 
muito bem estruturado, possa dar lugar 
a um programa plurianual de uma outra 
dimensão, que ainda não se viu. Como digo, 
é uma outra escala, capaz de propiciar outras 
alianças promocionais, bem concebidas e 
articuladas, junto de agências, aeroportos, etc, 
e lateralmente, legitimamente, usufruindo do 
gasto promocional do turismo do rio.  

Pode-se dizer que ainda há uma 
grande diferença entre os vários territórios 
que compõem a área inscrita enquanto 
Património Mundial? 

Sim, há e haverá desigualdades. A 
desigualdade faz parte dos processos de 
crescimento e desenvolvimento. A política 
económica e social deve visar a atenuação das 
desigualdades, mas não pode eliminá-las. A 
coesão do território é um desígnio de primeira 
linha, mas há aqui o que os economistas 
chamam “tradeoff”, se puxarmos mais para 
uma banda poderemos estragar a outra banda 
e por aí estragar o todo, ou prejudicar o ritmo 
do crescimento. Os equilíbrios não são fáceis. 

 O ADV é uma paisagem cultural 
evolutiva viva, sendo uma obra combinada 

do Homem e da natureza ao longo dos anos. 
Esta herança foi passando de geração em 
geração e hoje em dia muitas das quintas 
e alojamentos rurais estão sob a gerência 
de “novas gerações”. Está assim aberto 
um novo capítulo para o ADV? Qual tem 
sido o contributo destas novas gerações no 
desenvolvimento da região? 

Esse é um dos outros fatores ou 
circunstâncias que integram um conjunto de 
felizes confluências, como lhe falava há pouco. 
É um dos fatores que mais aprecio e em que 
mais votos deposito com vista ao futuro e ao 
tal requisito da qualidade.  

Por outro lado, o Douro Património 
da Humanidade é, ainda, um espaço 
desfavorecido que apresenta indicadores 
económicos e sociais que o colocam ainda 
aquém de outras regiões, nomeadamente a 
constante desertificação dos territórios. O 
que fazer para contrariar esta tendência?

A questão populacional é uma das mais 
sérias que o Douro enfrenta. O que fazer? 
Quem me dera ter uma resposta única e capaz. 
Na realidade haverá um leque de respostas. 
Por exemplo, prosseguir na mencionada via da 
“qualidade”, imprescindível no Douro. Tentar 
atrair jovens e levar por diante a ideia do fórum 
“ideias novas de gente nova” que esbocei 
na conferência dos 15 anos do Património 
Mundial. Investir na educação cada vez mais, 
a todos os níveis. Financiar o dito grande 
programa promocional do turismo de terra, 
este será o melhor multiplicador do emprego 
jovem.    

Qual o balanço que faz destes 15 anos do 
ADV enquanto Património Mundial?

Faço um balanço em que os ativos são 
bastante superiores aos passivos. Portanto, 

temos uma “situação líquida” claramente 
positiva, isto para usar linguagem de análise 
de balanços das empresas. E este balanço está 
numa tendência ascendente que se me afigura 
bastante robusta e duradoura.

O que espera para o Douro nos próximos 
anos?

Espero que haja vistas largas e que estas 
tragam mudanças, mas tragam igualmente 
salvaguardas contra excessos – eis um outro 
tipo de “tradeoff”. Espero que os autarcas 
continuem a cuidar, mais e melhor, dos 
impactos visuais das obras públicas e privadas. 
Espero que, finalmente, a EDP cumpra o velho 
dever de reclassificar os espaços das barragens 
na zona do Património Mundial. Espero que se 
invista nos comboios do Douro e se regenerem 
as linhas abandonadas. Espero, sempre, que 
haja a sobredita “qualidade”, em crescendo, 
porque qualidade atrai qualidade, assim como 
mediocridade atrai mediocridade, ora esta é 
absolutamente incompatível com o Douro 
do século XXI. Espero e antevejo que haja 
alguns nichos de excelência da investigação e 
do ensino, em domínios do vinho e da vinha, 
das florestas, das ciências veterinárias, do 
turismo, do património, etc, e da tecnologia e 
da gestão relacionadas com esses domínios. 
De igual modo, antevejo que haja uma especial 
procura de sítios do Douro para viver, em bem-
estar, sem poluições, sem o stress das grandes 
metrópoles, sítios dotados de boas escolas, 
bons serviços de saúde, bons transportes, sem 
“custos de contexto” administrativos e com as 
burocracias reduzidas aos mínimos. Antevejo 
que haja uma gradual, lenta mas consistente, 
recuperação populacional. etc. Tudo com 
realismo misturado de alguma utopia, que esta, 
se bem doseada e temperada, não faz mal a 
ninguém, pelo contrário, acalenta o animus.■

Miguel Cadilhe: “Devagar se vai ao longe tem de ser um dos lemas do Douro”
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Cerca de dois meses depois de 
a região completar 15 anos 
enquanto Património da 
UNESCO, o VivaDouro ini-
cia nesta edição uma série de 
conversas com várias persona-
lidades acerca da evolução do 
território nestes últimos anos. 
Leia a entrevista a Fernando 
Bianchi de Aguiar e fique a 
conhecer o retrato que o coor-
denador da candidatura do 
Douro a Património Mundial 
faz da região ao longo destes 
quinze anos. 

coordenação e, já na fase final, ao subscreverem 
um Protocolo de Compromissos relativo à 
gestão e salvaguarda da paisagem Duriense 
onde se assumia, nomeadamente, a intenção 
de realizar um Plano intermunicipal de 
Ordenamento do Território (PIOT) para 
a área candidatada. A CCDRN, presidida 
por Braga da Cruz, simultaneamente 
Presidente da FRAH no mandato seguinte 
ao de Miguel Cadilhe, assumiu um papel 
liderante no envolvimento das autarquias e 
de toda a sociedade civil através de inúmeras 
associações, na concretização deste ultimo 
protocolo.

Como é que foi a experiência de 
coordenar uma equipa multidisciplinar?

A primeira referência que gostaria de fazer 
foi a rapidez com que se conseguiu produzir 
todas as peças escritas necessárias para 
promover a inscrição. Em menos de três anos 
de trabalho a inscrição estava concretizada.  
Este feito deve-se primeiro à preparação da 
entidade promotora, a FRAH, que tinha 
realizado um aprofundado e muito bem 
documentado “trabalho de casa” para a decisão 
interna e, um segundo lugar, a uma grande 
dedicação de toda a equipe que para além da 
sua competência e muito boa preparação para 
trabalhar os temas acordados, manteve-se a 
trabalhar sem interrupção nos meses usuais 
de férias, até à conclusão de todos os estudos 
e relatórios.

Em 2001 o Alto Douro Vinhateiro 
(ADV) foi considerado como Património 
Mundial da Humanidade. Cerca de 15 anos 
depois desta classificação qual é o retrato 
que faz da região neste momento?

Por solicitação do Comité do Património 
Mundial da UNESCO em junho de 2012, 
no decurso da polémica da barragem da Foz 
do Tua, foi elaborado um relatório do estado 
de Conservação do Bem, decorridos 10 
anos da sua inscrição na lista do Património 
Mundial. Um dos objetivos deste relatório, 
apresentado em 2013, foi olhar a evolução da 
paisagem do ADV nos últimos dez anos e a 
sua gestão. Não tive uma participação direta 
na sua elaboração, mas revejo-me no essencial 
nas suas conclusões bem fundamentadas nos 
dados recolhidos e trabalhadas. Acresce que 
nas cerimónias das comemorações dos 10 
anos da classificação fui convidado a fazer 
uma reflexão sobre o tempo já decorrido e o 
balanço em relação às minhas expectativas. 
Vou sintetizar os tópicos que as duas 
“radiografias” fizeram na altura assumindo 
que nos cinco anos que entretanto passaram 
não aconteceu nada de muito relevante. A 
transformação mais significativa da paisagem 
do ADV nos últimos 10 anos foi a evolução 
dos sistemas de armação do terreno ocorrida 
numa década de intenso investimento na 
RDD. A restruturação da vinha continuou 
com base no modelo de patamar largo 
(PDRITM), solução considerada como uma 
intrusão expressiva na paisagem e destruição 

de património vernacular. O relatório refere-
se, no entanto, ao aparecimento cada vez mais 
expressivo de sistemas mais inovadores e 
conciliadores da conservação do património. 
O primeiro modelo prevaleceu largamente 
sobre o segundo, mas os patamares estreitos 
estão a tornar-se numa prática comum. Atribui-
se esta circunstância a um modelo de gestão 
frágil e descontinuado e ao desfasamento 
no tempo entre a tomada de medidas para 
a gestão do Bem, a fase de operacionalidade 
e a obtenção de resultados. As dissonâncias 
ambientais de caráter pontual têm vindo a 
ser mitigadas embora permaneçam situações 
incompreensíveis que deveriam ser alvo de uma 
estratégia de intervenção atempada e rigorosa. 
Conclui-se neste ponto com uma visão contudo 
positiva. A Autenticidade do ADV prevalece e 
continua a perpetuar a procura de soluções de 
sustentabilidade como é o recurso aos patamares 
estreitos, aos micropatamares, à conservação 
dos muros, ao fomento da biodiversidade, 
a diversificação das castas e manutenção do 
património genético da videira são indicadores 
favoráveis à presente afirmação. Sobre a Gestão 
a principal conclusão foi o reconhecimento da  
necessidade de um sistema de monitorização e 
de relato promovido num ambiente de alargada 
participação institucional e do público.

Esta certificação foi ou não uma mais-
valia para a região?

A visibilidade interna e externa do Douro 
Vinhateiro cresceu com o enorme crescimento 

Fernando Bianchi de Aguiar : “O que espero para o Douro nos próximos anos é uma 
atitude concertada e mesmo mais arrojada”

Como é que surgiu a iniciativa da 
candidatura do Alto Douro Vinhateiro 
(ADV) a Património Mundial da UNESCO?

 A concretização da candidatura do Alto 
Douro Vinhateiro a Património Mundial da 
UNESCO deve-se à Fundação Rei Afonso 
Henriques (FRAH), uma instituição luso-
espanhola, presidida nessa altura pelo Dr. 
Miguel Cadilhe, que liderou e financiou todo 
o processo. A ideia tinha, contudo, surgido 
uns anos antes, em 1993, por uma iniciativa 
conjunta da Associação Comercial do Porto, 
do Instituto do Vinho do Porto, da Confraria 
do Vinho do Porto e da Casa do Douro. 
Como presidente do IVP lancei esta ideia 
aos presidentes das três instituições e neste 
contexto fiz os primeiros contactos com a 
Missão Permanente de Portugal na UNESCO 
em Paris presidida, na altura, pelo Professor 
José Augusto Seabra, de quem recebi 
incondicional e entusiástico apoio. 

Considera que existiu um grande 
envolvimento das autarquias e demais 
entidades públicas e privadas ao longo do 
processo?

Houve a preocupação, por parte da 
FRAH e dos seus Presidentes, de garantir 
um envolvimento formal das autarquias e 
demais entidades públicas e privadas em dois 
momentos determinantes do processo: antes 
do requerimento da inclusão do Alto Douro 
Vinhateiro na lista indicativa do património 
mundial, com a assinatura de um documento 
de Apoio Regional no qual se definiu a 
estratégia a utilizar e se validou a minha 

Texto: Salomé Ferreira

> Fernado Bianchi de Aguiar, coordenador da candidatura do Douro a Património Mundial
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da sua notoriedade em temas para lá da vinha 
e do vinho. Criou-se uma expetativa que 
poderia ser um remédio para muitos dos seus 
problemas, o que se verifica que era um claro 
exagero.

Que novas oportunidades se criaram 
com esta Chancela nas várias áreas?

Foram desenvolvidos outros setores de 
atividade como o turismo sendo que esteve 
até à data estruturada – talvez em excesso- à 
volta da navegabilidade do rio Douro. Só 
mais recentemente alguns novos projetos e 
equipamentos foram surgindo explorando 
devidamente a viticultura de excelência da 
região e o seu maior ativo que designamos 
genericamente por uma palavra francesa 
- o terroir. Novos centros de interpretação 
de grande qualidade arquitetónica e bons 
programas de acolhimento dos turistas 
têm valorizado a visita e a permanência do 
território, que como todos sabemos, não é um 
grande atributo do turismo fluvial. O turismo 
no Douro tem sido assumido como elemento 
chave e catalisador do desenvolvimento 
regional mas, apesar da sua evolução positiva, 
o ADV não é, felizmente, um lugar de turismo 
de massas. 

O setor vitícola é o motor económico 
e social da região. Como é que classifica a 
evolução deste setor nos últimos 15 anos?

Os últimos 15 anos foram de expansão 
da atividade económica com investimentos 

significativos na vinha, ainda com um forte 
apoio público (Programa Vitis) e com a 
reestruturação de mais de 15.000 hectares 
de vinhas. Recordo que, nos vinte anos que 
antecederam a inscrição do ADV decorreu 
o PDRITM (Projeto de Desenvolvimento 
Rural Integrado de Trás-os-Montes), 
que revolucionou a região vitícola com a 
introdução de novos sistemas mecanizados 
de cultura (vinhas em patamares e vinha «ao 
alto»).  Nos mais de trinta anos já decorridos, 
50% da área vitícola da região foi reestruturada 
o que é um feito notável que se deve ao 
dinamismo dos viticultores durienses. Este 
dinamismo constituiu uma pressão enorme 
sobre os sistemas tradicionais de armação 
do terreno assentes nos muros de xisto e 
outros elementos de excelência da paisagem 
vitícola de encosta – grande desafio – mas 
um contributo fundamental para ultrapassar 
as dificuldades de competitividade, devido, 
essencialmente, ao envelhecimento da vinha, 
à baixa produtividade e à escassez de vinhas 
acessíveis - problemas intrínsecos da vida 
social e económica de então a que estava 
também associado o aumento do custo da 
mão-de-obra.  Não é o tema desta conversa 
mas referirei a importância, para a resposta 
à pergunta que me fez, da estabilidade 
institucional do setor do Vinho do Porto que 
parece encontrada …

 A Chancela da UNESCO contribuiu 
para alavancar mais este setor?

 A visibilidade internacional, e mesmo 
nacional, resultado pela divulgação inerente 
à colocação do ADV na lista do Património 
Mundial deu certamente vantagem 
considerando a crescente utilização do 
símbolo Património Mundial nas mensagens 
de comunicação tanto dos vinhos como da 
oferta turística da região. 

O ADV é uma paisagem cultural evolutiva 
viva, sendo uma obra combinada do Homem 
e da natureza ao longo dos anos. Esta herança 
foi passando de geração em geração e hoje em 
dia muitas das quintas e alojamentos rurais 
estão sob a gerência de “novas gerações”. Está 
assim aberto um novo capítulo para o ADV? 
Qual tem sido o contributo destas novas 
gerações no desenvolvimento da região?

Quem visitar o Douro Vinhateiro constata 
que muita coisa mudou para melhor, menos 
do que todos gostaríamos. O interesse pelo 
Douro cresceu e sabemos, por exemplo, de 
famílias de enólogos que se fixaram na região. 
É um movimento que os sensos começam a 
quantificar, mas com números ainda pouco 
expressivos. 

Recuando novamente no tempo, a 

candidatura do ADV a Património Mundial 
tinha também como objetivo contribuir para 
o “aumento da autoestima dos viticultores 
do Douro através do reconhecimento do 
valor do seu trabalho”. Considera que esse 
objetivo está neste momento comprido?

Não sei responder a essa questão, mas 
recordo-me muito bem o uso insistente que 
fiz dessa ideia, por uma simples razão. Os 
Durienses não se revêm na designação do 
seu produto principal, o vinho do Porto, 
pois compreensivamente põem em destaque 
a cidade onde se iniciam as exportações 
que o projetaram mundialmente. Alto 
Douro Vinhateiro património mundial é 
uma designação bem explícita e que pôs 
em destaque esta região e a sua paisagem de 
excelência, trabalho seu. Eu como português e 
nortenho que sou tenho imenso orgulho neste 
reconhecimento da UNESCO. Nas minhas 
funções internacionais senti mais autoestima 
e muito orgulho por ter trabalhado nesta 
candidatura e profissionalmente na região, 
em diversas funções e fases da minha vida 
profissional, com principal destaque dos 36 
anos em que fui professor da UTAD.

O Douro Património da Humanidade 
é, ainda, um espaço desfavorecido que 
apresenta indicadores económicos e 
sociais que o colocam ainda aquém de 
outras regiões, nomeadamente a constante 
desertificação dos territórios. O que fazer 
para contrariar esta tendência?

Está a referir um problema comum a 

todo o interior do país. O enoturismo em 
particular ou mesmo o turismo em geral pode 
dar um contributo importante. O aumento de 
equipamentos de grande qualidade dispersos 
pelo território é um primeiro contributo visível. 
Teremos, contudo, de encontrar um modelo 
que fixe um maior quinhão da mais-valia na 
própria região. O turismo fluvial só não dá esse 
contributo.

Qual o balanço que faz destes 15 anos do 
ADV enquanto Património Mundial?

Acrescentaria só que acho que valeu a 
pena. Muito de reforço institucional que se tem 
verificado, estou a pensar o Museu do Douro, 
na Estrutura de Missão, etc. são respostas às 
novas exigências da região. Interessante seria 
recolher a opinião dos Duriense para a divulgar 
a refletir em conjunto sobre o que se poderia 
fazer melhor. Foram eles e são os atores mais 
importantes deste património de excelência – 
mesmo sem o saberem - e que ano após ano 
continuam a produzir um dos mais famosos 
vinhos do mundo, com o seu muito trabalho 
duro e suado…

O que espera para o Douro nos próximos 
anos?

Vou responder de forma provocatória. 
O que espero sinceramente para o Douro 
nos próximos anos é uma atitude concertada 
e mesmo mais arrojada dos seus autarcas e 
responsáveis com funções institucionais. Menos 
individualismo do que tem acontecido até à 
data. As exceções são ainda muito poucas…■

Fernando Bianchi de Aguiar : “O que espero para o Douro nos próximos anos é uma 
atitude concertada e mesmo mais arrojada”

> Fernado Bianchi de Aguiar, coordenador da candidatura do Douro a Património Mundial
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Os subscritores assumem 
no documento que a coopera-
ção cultural se destina à “mais 
ampla difusão destes dois 
grandes artistas portugueses 
do século XX, do domínio da 
literatura e das artes plásticas, 

destacando os afetivos laços 
de união e focalizando um 
abrangente período da nossa 
contemporaneidade estética”.

O protocolo foi assinado em 
Soutosa pelos presidentes das 
Câmaras Municipais de Moi-

menta da Beira (José Eduardo 
Ferreira), Sernancelhe (Carlos 
Santiago) e Vila Nova de Paiva 
(José Morgado). Os três au-
tarcas, dos três concelhos das 
“Terras do Demo”, represen-
tam o Conselho Administração 

da Fundação Aquilino Ribeiro. 
Em nome do Museu Abel Man-
ta assinou o presidente da Câ-
mara de Gouveia, Luís Tadeu.

Abel Manta, figura maior 
da primeira geração de pin-
tores modernistas portugue-
ses, além de amigo, “foi um 
dos 44 ilustradores da extensa 
obra literária de Aquilino Ri-

beiro”, lembrou Paulo Neto, 
aquiliniano dos ‘sete costa-
dos’, que foi cicerone da visi-
ta feita à Fundação logo após 
a cerimónia de assinatura do 
protocolo. Abel Manta foi 
ainda autor de várias capas 
de livros de Aquilino: “Ter-
ras do Demo”, “Andam faunos 
pelos bosques”, entre outras.■

Fundação Aquilino Ribeiro e Museu Abel Manta 
vão cooperar culturalmente
“Efetivar trocas culturais, entre as duas instituições, nomeadamente a nível de palestras, colóquios e exposições”. É o que diz a cláusula 
primeira do “Protocolo de Cooperação Cultural” assinado no dia 2 de fevereiro, entre a “Fundação Aquilino Ribeiro – Casa Museu Bi-
blioteca”, sediada em Soutosa, Moimenta da Beira, e o “Museu de Arte Moderna Abel Manta”, com sede em Gouveia.

“Estamos a trabalhar para mais uma 
vez proporcionarmos a todos os par-
ticipantes um dia de BTT ao mais alto 
nível, pedalando pelos fantásticos tril-
hos do demo”, dizem os organizadores. 

Tal como nas anteriores edições, 
estão a ser preparados três percursos 

distintos. Um passeio com aproxima-
damente 20kms de extensão, uma meia 
maratona com 42kms e a maratona com 
62kms. As inscrições abrem brevemente. 
Até lá, pode ir acompanhando tudo pelo 
blogue: http://clubepedaladas.blogspot.
pt/.■

10ª Edição do passeio “BTT Demo” 
já tem data marcada
O clube de cicloturismo “Pedaladas”, de Moimenta da Beira, 
anuncia que a 10ª edição do passeio “BTT Demo” já tem data 
marcada: 2 de abril de 2017. 

A escultura, em baixo-relevo, que sim-
boliza a “árvore da ciência do bem e do mal”, 
importante elemento da crença judaico-
cristã, terá sido cravada na parede do tribu-
nal no início da década de 1970, aquando de 
construção daquela ala contígua ao edifício 
dos Paços do Concelho. Ao que sabe, não 
houve cerimónia oficial de apresentação da 

obra da artista, o que a conservou no anoni-
mato. Até agora.  

Irene Vilar, que nasceu em Matosinhos 
(1930) e faleceu no Porto (2008), é autora de 
uma vasta obra de escultura, medalhística, 
numismática e de ourivesaria. Licenciou-se 
pela Faculdade de Belas-Artes da Universi-
dade do Porto, com 20 valores, na tese de Es-
cultura, tendo sido discípula de Barata Feyo 
e Dórdio Gomes. 

Irene Vilar recebeu várias distinções, no-
meadamente as de Comendador da Ordem 
do Infante D. Henrique; Medalha de Mérito, 
grau Ouro, da Câmara Municipal do Porto; 
Cidadã do Ano 1989/90, do Lyon’s Club de 
Matosinhos; e Medalha de Mérito Dourada 
da Câmara Municipal de Matosinhos.■

Baixo-relevo do tribunal de Moimenta 
é da autoria de Irene Vilar
O baixo-relevo que está incrustado na parede do tribunal judicial 
de Moimenta da Beira é da autoria de Irene Vilar, uma das maio-
res escultoras portuguesas que encheu o país com obras belíssimas 
que são ao mesmo tempo grandes referências da cultura portu-
guesa. É uma curiosidade artística que se desvenda finalmente, 
depois de quase meio século da obra feita, entregue e afixada.

FOTO: DR
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FOTO: DR
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Tabuaço

“Uma obra misteriosa – O 
Mundo inteiro dentro de um 
relógio”, foi esta a frase que 
Amândio José Ribeiro, o inventor 
do Rijomax, escolheu para gravar 
no cimo desta obra de relojoaria. 

Natural de Tabuaço, da 
freguesia de Pinhel, Amândio 
José Ribeiro, viveu 90 anos 
como relojoeiro e ourives de 
profissão. Desde criança que 
brincava com relógios e sempre 
sonhou construir o relógio 
mais completo do mundo e 
conseguiu cumprir esse objetivo 
com a criação do Rijomax. 

Com uma certa genialidade 
e obsessão pela perfeição, o Sr. 
Amândio, como é conhecido em 

Tabuaço, dedicou mais de 16 mil 
horas na construção do Rijomax 
entre 1945 e 1973. Assim 
nasceu esta obra “misteriosa” 
com fama mundial que entrou 
no Guiness Book of Records e 
tem a patente número 12931.

O nome Rijomax é um 
acrónimo de Amândio José 
Ribeiro, nome que se pode 
ver gravado no relógio, em 
cima de “Aruasi” (Isaura), o 
nome da esposa do criador.  

Dividido em quatro armários, 
Amândio José Ribeiro construiu 
toda esta obra de relojoaria 
recorrendo a vários materiais 
reciclados. O relógio tem mais de 
16 mil algarismos e letras, pesa 

mais de 150 quilos e tem uma 
altura superior a dois metros. 

No Rijomax era possível ter 
a indicação das semanas, meses, 
dias, estações do ano, os signos 
do zodíaco, o estado do tempo, 
os santos de todos os dias do ano. 

O relógio indicava ainda os 
movimentos aparentes do sol 
e da lua, marcava o nascer e 
o pôr-do-sol, os Equinócios e 
Solstícios, os anos bissextos, as 
fases da lua, entre outras coisas. 

“Para além disso o relógio 
indicava ainda os eventos 
marcantes a nível internacional, 
tal como a data em que foi 
realizado o primeiro voo de 
aviação, o primeiro telefone 

sem fios, tinha também um 
termómetro, um rádio gravador 
que servia como despertador 
e um detetor de chamadas”, 
explicou ao VivaDouro Carla 
Frias Martins, técnica da 
Loja de Turismo de Tabuaço. 

Ao longo dos anos vários 
relojoeiros de todo o mundo 
contactaram Amândio José 
Ribeiro com o objetivo de 
comprarem esta obra, no 
entanto, o criador do Rijomax 
nunca quis vender o relógio 
a ninguém. Até que mais 
tarde, em 2002 o vendeu à 
autarquia, que considerou que 
o relógio deveria fazer parte 
do Património do Concelho. 

Amândio José Ribeiro 
acabou por falecer em 2002 aos 
90 anos, sendo que desde essa 
altura mais ninguém soube como 
colocar o relógio a funcionar. 
“Já vieram até cá vários peritos 
em relojoaria, nomeadamente 
da Suíça e nunca ninguém 
conseguiu descobrir como se põe 
o relógio a funcionar novamente”, 
disse Carla Frias Martins. 

Para além da aposta na 
divulgação desta obra-prima, 
a autarquia pretende ainda 
continuar a tentar colocar o 
relógio a funcionar novamente, 
uma vez que cada vez mais 
pessoas se deslocam ao concelho 
para conhecer o Rijomax.■

Rijomax: o relógio mais completo do mundo que ninguém 
consegue pôr a funcionar
Rijomax é este o nome do relógio mais completo do mundo que se encontra em exposição na Loja Interativa de Turismo de Tabuaço. 
Construído ao longo de 28 anos, foram-lhe dedicadas mais de 16 mil horas de trabalho, no entanto, depois de o seu criador morrer 
nunca mais ninguém conseguiu voltar a pôr o relógio a funcionar. 

> Rijomax, o relógio mais completo do mundo

> Carla Frias Martins, técnica da Loja Interactiva de Turísmo

Texto e Fotos: Salomé Ferreira
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O trabalho em rede foi o mote 
para o III Encontro de Associações, 
uma organização conjunta da As-
sociação Vale d’Ouro com o Muni-
cípio do Peso da Régua, que “supe-
rou mais uma vez as expetativas” da 
organização com a participação de 
mais de uma centena de associações.

Luís Almeida, presidente da Asso-
ciação Vale d´Ouro, revela que o tra-
balho em rede “é uma necessidade que 
a região tem”, explicou ao VivaDouro.

“Nós esperamos que hoje as as-
sociações percebam as grandes van-
tagens de estarem viradas de frente 
umas para as outras e não de costas 
voltadas e que daqui surjam, eventual-
mente, algumas ideias”, acrescentou. 

A tarde de trabalhos no Auditó-
rio Municipal do Peso da Régua foi 

dividida em dois painéis distintos. 
O primeiro painel, moderado por 
Paulo Costa, contou com José Ma-
nuel Gonçalves, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal da Régua; Luís 
Machado, da Rota da Estrada Na-
cional 2 e Presidente da Câmara de 
Santa Marta de Penaguião; Paulo 
Noronha da CIM Douro e Manuela 
Pires da Associação Douro Histórico.

 Na base da discussão lançada por 
este painel esteve a diversidade de ex-
periências de trabalho em rede sob a 
perspetiva de diferentes instituições 
trabalhando com parceiros diversifica-
dos em âmbitos geográficos distintos.

 O segundo painel, moderado por 
Luís Mendonça, pretendeu sobretu-
do apresentar exemplos concretos de 
associações cujo trabalho assenta em 

redes por elas criados. Foi o caso do 
Rancho Folclórico de Godim com 
Marco Silva, do Grupo de Teatro 
Lazarim com Paulo Fernandes e da 
Associação 2000 para o Desenvolvi-
mento – A2000 com António Ribeiro. 
Estas três instituições mostraram de 
que forma as suas redes de parceiros 
formais ou informais contribuem 
para o seu trabalho e para o cum-
primento da sua missão estatutária.

José Manuel Gonçalves, Vice-Pre-
sidente da Câmara Municipal do Peso 
da Régua, defende que falta organiza-
ção para que o trabalho em rede fun-
cione na região, “a partir do momento 
que nos organizemos conseguimos 
trabalhar em rede e podemos poten-
ciar. Se não nos organizarmos isso não 
é possível”, afirmou ao VivaDouro. 

Na opinião do autarca a região ca-
rece de programas de animação para os 
turistas, sendo que José Manuel Gon-
çalves defende que “as associações têm 
de dar um salto na vertente cultural” 
para que seja colmatado este problema.

“Sabemos que temos um con-
junto de associações na região que 
por si só não têm capacidade de se 
afirmar, se nós trabalharmos em 
rede podemos potenciar e fazer cres-
cer as associações, combatendo as-
sim uma falha da região, a falta de 

animação e de oferta no turismo, 
nomeadamente cultural”, explicou.

Paulo Noronha, Secretário Exe-
cutivo Intermunicipal da CIM Dou-
ro, explica que nesta associação de 
fins múltiplos e de âmbito territorial, 
que agrega 19 municípios, o tra-
balho em rede passa “pela vontade 
do que os municípios pretendem 
e pela realização dos interesses co-
muns aos Municípios que integram” 
a Comunidade Intermunicipal.

“Mais do que criar a rede o nosso 
papel é, depois da rede já criada, ga-
rantir algumas condições para que ela 
possa funcionar e aí estamos sempre 
disponíveis para apoiar num conjunto 
de iniciativas”, explicou ao VivaDouro. 

Rede de associações pode vir 

a ser uma realidade

 A tarde terminou com a inter-
venção de Luís Almeida da Associa-
ção Vale d’Ouro a apresentar uma 
proposta concreta para o estabeleci-
mento de uma rede de associações 
na região. De acordo com a organi-
zação, diversas instituições mostra-
ram interesse no projeto que pode 
vir a ser implementado em breve. 

Este projeto pretende promover 
a qualificação e melhoria do produto 
cultural da região do Douro, a sua dis-
tribuição pela região e eventualmente 
pelo país, a criação de escala que per-
mitirá uma melhor comunicação e di-
vulgação dos eventos e uma gestão in-
tegrada da atividade cultural da região. 

Luís Almeida acredita que o tra-
balho em rede já existe na região mas 
de uma forma informal, “quase to-
das as associações têm as suas redes 
de contactos de forma individual, o 
que nos achamos é que se materia-
lizarmos isso de forma mais eficaz e 
não de forma individual, mas com 
todas as associações, conseguimos 
criar uma rede de tal forma grande 
que vai permitir também resolver 
as necessidades culturais da região e 
melhorando o trabalho que as asso-
ciações fazem”, afirmou ao VivaDouro. 

Esta rede surge no âmbito de um 
trabalho conjunto entre a Associação 
Vale d´Ouro e o município do Peso 
da Régua e estima-se que inicie ativi-
dade no terceiro trimestre deste ano.■

Trabalho em rede em debate no III Encontro de Associações 
do Vale do Douro 
 O Auditório Municipal do Peso da Régua recebeu, no passado dia 28 de janeiro, o III Encontro de Associações do Vale do Douro. O 
encontro reuniu mais de uma centena de representantes de associações da região para encontrar formas de trabalhar em rede, tendo 
resultado numa proposta concreta para o estabelecimento de uma rede de associações no Douro. 

Texto e Fotos: Salomé Ferreira

> Paulo Noronha, José Manuel Gonçalves, Paulo Costa, Luís Machado e Manuela Pires 

> Luis Almeida, presidente da Associação Vale d´Ouro
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Tarouca
PUBIncêndio na Câmara Municipal 

de Tarouca obriga autarquia 
a serviços mínimos 
No passado dia 19 de fevereiro, por volta das 8h30, foi dado um 
alerta de incêndio no edifício dos Paços do Concelho. Supõe-se que 
o fogo foi provocado por um curto-circuito no quadro elétrico.  

A rede informática, rede elétrica e de 
águas ficaram muito afetadas. Prevê-se que 
os prejuízos, materiais e funcionais, sejam 
elevados apesar de ainda não terem sido to-
talmente contabilizados, até à data. 

Apesar de todas as condicionantes, a 
Câmara Municipal assegurou os serviços 

mínimos. 
“Foi fundamental a rápida e eficaz inter-

venção dos Bombeiros Voluntários de Ta-
roca, bem como a de muitos funcionários 
da autarquia, que rapidamente se predis-
puseram a ajudar”, afirmou a autarquia em 
comunicado.■

FOTO: DR

Duas centenas de pessoas 
subiram ao palco no Encontro 
de Janeiras Vale Varosa 2017
Mais de duas centenas de pessoas subiram ao palco do Auditório 
Municipal Adácio Pestana, no passado dia 29 de janeiro, para o 
Encontro de Janeiras Vale Varosa 2017. 

Associativismo, grupos de jovens e 
crianças do Agrupamento de Escolas de 
Tarouca juntaram-se para proporcionar 
um evento único no concelho. Durante 
aproximadamente duas horas, a plateia 
repleta que assistiu ao Encontro de Janei-
ras  teve a oportunidade de presenciar um 
espetáculo que ficou marcado pela criati-
vidade das músicas entoadas, bem como 

pela participação e envolvimento de tarou-
quenses de todas as faixas etárias. 

“Esta foi mais uma forma encontrada 
pela autarquia para, reavivando e preser-
vando a tradição, envolver as gentes de ta-
rouca numa iniciativa conjunta para dar as 
boas-vindas a um novo ano, num ambiente 
de convívio e muita animação”, referiu na 
ocasião o presidente da Câmara Muni-
cipal de Tarouca, Valdemar Pereira, que 
aproveitou a oportunidade para agradecer 
o envolvimento e a dedicação dos partici-
pantes do encontro. 

O Encontro de Janeiras 2017 do Vale 
Varosa foi organizado pelo Município de 
Tarouca, e contou com a colaboração do 
Grupo de Jovens de Granja Nova e Formi-
lo, “Os Formigas”, que também participou 
no evento■

FOTO: DR
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O primeiro passo em direção 
ao Projeto da Estrada Nacional 2 
está dado. A ideia é recolher in-
formação e criar as condições 
necessárias para que os turistas 
possam aproveitar esta experiên-
cia da melhor forma, ao longo 
dos 738,5 quilómetros. Desde as 
paisagens tão distintas, ao turis-

mo religioso, bem como pontos 
de interesse de cada município.

“O mais importante da reunião 
foi que saiu já daqui o compromis-
so de, no próximo mês de abril, 
se uniformizar essa informação e 
elencar produtos de interesse de 
valorização do território e de vi-
sitação para que, possivelmente, 

no verão já tenhamos um pro-
duto disponível para os turistas 
na Nacional 2” afirmou Luís Ma-
chado, presidente da Associação. 

Filipe Silva, vogal do conselho 
diretivo do Turismo de Portugal 
afirma que este é “um projeto que 
vem reforçar a identidade nacional”. 

Neste primeiro encontro es-

tiveram presentes o Turismo de 
Portugal, Entidades de Turismo 
Regional e Operadores Turísti-
cos Nacionais aliados à Associa-
ção que conta com 32 municípios, 
dos 33 contemplados com a pas-
sagem da EN2, faltando apenas 
o manifesto de Alcácer do Sal.   

O estado da plataforma, a sina-

lização rodoviária e a segurança das 
infraestruturas bem como a sinalé-
tica de informação são questões que 
estão a ser trabalhadas, depois de 
uma primeira reunião já realizada 
com as Infraestruturas de Portugal. 
Será assinado um protocolo de cola-
boração no próximo dia 11 de maio 
e estará em vigor já neste verão.■

Associação reúne pela primeira vez para discutir Projeto da EN2
Decorreu no passado dia 13, na Quinta Horto Osório, em Santa Marta de Penaguião, a primeira reunião da Associação de Municípios 
que visa a dinamização na Estrada Nacional (EN) 2 como um potencial turístico.

No caso de Santa Marta de Pe-
naguião a candidatura foi feita pela 
vice-presidente Sílvia Silva que 
tem à sua responsabilidade o pe-
louro da Juventude da Ação Social. 
Tendo em conta que o município 
já tinha várias medidas direcio-
nadas para esta questão, o proces-
so para se tornar membro deste 

projeto foi relativamente fácil. 
“Aproveitamos uma série de 

atividades que já tínhamos e idea-
lizamos mais algumas, todas elas 
têm em vista o bem-estar, o de-
senvolvimento e a qualidade de 
vida dos nossos jovens e das nos-
sas crianças”, afirmou Sílvia Silva. 

Com o objetivo de enraizar 

valores como a responsabilidade, 
a educação, a solidariedade para 
aquilo que é social e humano, 
existe sempre uma moralidade 
por trás das várias atividades que 
desenvolvem.  “Fazemos o Dia 
Mundial das Crianças com uma 
série de atividades divertidas, 
mas fazemos questão de os fazer 

sentir que é um mimo, que há 
quem não tenha aquilo”, explicou 
a vice-presidente ao VivaDouro. 

O programa “Cidades Ami-
gas das Crianças” em Portugal 
assenta em quatro pilares que são 
fundamentais para a definição 
de estratégias e programas diri-
gidos às crianças:visão global da 

criança, participação, medidas 
baseadas nos direitos das crianças 
e, por fim, a análise do impacto. 

Podem propor-se ao processo 
de reconhecimento de “Cidade 
Amiga das Crianças”, os Municípios 
de Portugal Continental e Regiões 
Autónomas.As candidaturas ter-
minam no final do mês de março.■

Santa Marta de Penaguião acolhe novamente projeto da UNICEF 
“Cidades Amigas das Crianças da UNICEF” é uma iniciativa internacional que está em Portugal desde 2015. O concelho participa pela 
segunda vez consecutiva neste projeto que tem como objetivo principal a contribuição para a realização dos direitos das crianças e dos 
jovens ao nível local.

Texto: Sofia Costa

Texto e Fotos: Sofia Costa
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Mesão Frio

Uma paixão que nasce de 
forma curiosidade que se ba-
seia no facto de nunca ter tido 
um triciclo em miúdo. Viu o 
primeiro contava já com mais 
de duas décadas de vida. Foi 
desde esse dia que a coleção se 
começou a formar. Hoje, com 
39 anos, Jorge Rodrigues con-
ta com um enorme número de 
modelos, uns comprados ou-
tros dados.Todos têm o mesmo 
valor: o sentimental. “Não sou 
rico, mas tenho tudo”, afirma 

Jorge Rodrigues.
Desde 30 de setembro de 

2015, que partilha com todos 
o impressionante espólio que 
possui. O museu localiza-se na 
Quinta de São José, em Mesão 
Frio, onde começou a trabalhar 
com apenas 8 anos de idade. 
Adquiriu-a há cerca de dois 
anos e decidiu aí conceber o, 
hoje conhecido, Museu do Tri-
ciclo. O proprietário afirma que 
tudo lhe foi acontecendo sem 
saber muito bem como, desde a 

forma como foi formando a co-
leção à forma como adquire o 
espaço, “eu não tinha dinheiro 
para a Quinta, havia uma casa 
para restaurar e a doutora acei-
tou a permuta de eu lhe restau-
rar a casa em troca da Quinta.”

Os preços dos bilhetes va-
riam entre os 3€ e os 5€, para 
crianças dos 3 aos 12 anos e 
adultos, respetivamente. Para 
as pessoas com mobilidade re-
duzida, doença comprovada, 
estendendo-se a instituições 

que façam reserva, a entrada é 
gratuita. Das 10h às 18h, todos 
os dias exceto segunda-feira, 
este museu tem as portas aber-
tas.

O público é vasto e gene-
ralista, mas Jorge Rodrigues 
admite que os mais novos ca-
tivam, naturalmente, a sua 
atenção,“continua a fascinar-
-me ver as crianças perdidas 
aqui duas ou três horas”. Im-
pressionado com a adesão, as 
expectativas foram mais que 

superadas e, como tal, urge um 
novo projeto de dinamização.

Quinta de São José em 
evolução para o Turismo 
Rural

Na necessidade de corres-
ponder ao pedido dos visitan-
tes, a Quinta de São José, onde 
se localiza o Museu do Triciclo 
será potenciada para o Turismo 
Rural. 

Brevemente, todos pode-
rão usufruir de alojamento e 
restaurante, a oportunidade 
de se deslocarem ao longo de 
nove quilómetros de calçada 
romana, em caminhada ou de 
bicicleta. Admirar um largo de 
quatro quilómetros de rio, vi-
sitar os moinhos, o alambique, 
montes com mais de 300 anos 
ou alguns animais. Estas são al-
gumas das novas propostas que 
Jorge Rodrigues tem vindo a 
trabalhar. 

Na Quinta de São José, será 
também criada uma exposição 
de carros antigos e charretes. 
O objetivo é essencialmente 
criar boas memórias a todos os 
que se deslocam a este espaço, 
que tem por si só um encanto 
natural, permitindo a vivência 
de novas experiências como 
passar a noite num moinho ou 
dormir na “Casa da Vaca”.■

Do menino que nunca viu um triciclo…

É o único Museu do Triciclo, em Portugal e no Mundo.Localiza-se em Mesão Frio e conta com centenas de exemplares oriundos de 
várias partes do globo. Quem visita, não tem outra opção se não a de se render. 

“Começa por eu nunca ter tido nenhum em pequeno, só vi o primeiro aos 22 anos”

Texto e Fotos: Sofia Costa

> Jorge Rodrigues, proprietário do Museo do Triciclo



Com uma edição anual, este prémio surge 
com o objetivo de homenagear António Sérgio, 
o patrono da CASES. “Decidimos homenagear 
a figura, e a obra, de Sérgio distinguindo pro-
jetos que se destaquem pela sua qualidade no 
âmbito da economia social”, explicou ao Viva-
Douro Eduardo Graça, presidente da CASES. 

Mais recentemente foi também criada a ca-
tegoria “Personalidade do Ano que distinguiu 
na edição e 2015 o Padre Lino Maia, presidente 
da CNIS, e na edição de 2016 o Prof. Rui Na-
morado, ilustre jurisconsulto”, acrescentou.

O Prémio tem uma edição anual, com re-
gulamento próprio, e as candidaturas nas di-
versas categorias são apresentadas no decurso 

do mês de junho sendo apreciadas por um júri 
que decide em função de critérios previamen-
te definidos. A edição do prémio, referente a 
2017, será lançada muito em breve mantendo, 
no essencial, as caraterísticas de Prémio sim-
bólico.■   
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Prémio Cooperação e Solidariedade 
António Sérgio 2016 
A CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social 
realizou, no passado dia 8 de fevereiro, a cerimónia Pública So-
lene de Entrega do Prémio Cooperação e Solidariedade António 
Sérgio 2016. José António Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, marcou presença na cerimónia. 

A história é inspirada na vida de 
Acácia Oliveira, uma menina que sofre 
de paralisia cerebral. 

O intuito principal passa por “susci-
tar a reflexão sobre a temática abordada 
no livro “Acácia e os Fantasminhas”, da 
autora Margarida Pogarell e levar à des-

coberta de outros casos reais de alunos 
com necessidades educativas especiais 
(NEE) integrados em contexto de sala 
de aula em escolas portuguesas”.

Estão disponíveis no Portal da Au-
tarquia de Armamar mais informações 
sobre o concurso.■

Município de Armamar lança 
Concurso Literário 
O concurso é feito a nível nacional e é inspirado numa jovem 
de Armamar “muito especial”. Podem participar todos os alu-
nos até ao ensino secundário, de escolas públicas ou privadas.

Vários Concelhos

Foram várias as atividades realizadas 
durante este período desde a dramatiza-
ção de uma peça de teatro por parte dos 
voluntários, à prestação de serviço co-
munitário na Santa Casa da Misericórdia 
e em creches, bem como a realização de 
vigílias por todas as freguesias. 

“Algumas famílias do concelho rece-

beram os missionários nas suas casas, 
em grupos de dois elementos, para um 
almoço de acolhimento, de convívio e de 
partilha de valores e experiências”.

A “Missão País” considera a possibili-
dade de voltar a Mesão Frio, com um novo 
projeto mas tendo sempre por base carac-
terísticas similares.■

“Missão País” pela última vez 
em Mesão Frio
Entre 4 e 11 de fevereiro mais de cinquenta estudantes universitá-
rios espalharam a palavra de Deus pelas portas dos Mesão-Frien-
ses. Este projeto católico visita o concelho pela terceira vez, este 
ano sob o mote “Mãe, vens visitar-me?”. Nesta edição, “o espetáculo apresentou-

se com uma nova roupagem, incluindo na 
animação lúdica e recreativa, uma vertente 
educativa e social, ao evocar o tema da dis-
criminação e do preconceito, através da 
dança e da expressão dramática”.

Participaram neste sarau a Escola de 
Dança Movimentos e Variações do Mar-
co de Canavezes, bem como o Grupo de 

Dança da Universidade Sénior de Peso da 
Régua – Fátima Almeida. A animação mu-
sical esteve ao encargo de MV Jazz Vocal 
Trio. 

O presidente do município deixou um 
agradecimento a todos os presentes nesta 
iniciativa que “se tem vindo a tornar num 
importante contributo para a formação 
cívica destas crianças”.■

Mesão Frio recebe III Sarau de Dança 
Decorreu no passado dia 28 de janeiro um evento dedicado à dan-
ça, organizado pela Biblioteca Municipal de Mesão Frio. A inicia-
tiva repete-se pela terceira vez neste concelho, no âmbito do proje-
to Bibliodance. 
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Sernancelhe|S.João da Pesqueira

Uma comitiva da autarquia de Javrezac, 
situada na região de Cognac, em França, 
visitou há cerca de um ano, São João da 
Pesqueira, de forma a conhecer melhor a 
região e formalizar um convite para uma 
possível geminação entre estas duas locali-
dades vinhateiras. 

Nos passados dias 28 e 29 de janeiro foi 
a vez de uma delegação do Município de S. 
João da Pesqueira deslocar-se a esta região 
francesa, a fim de também conhecer a reali-
dade deste município e iniciar um processo 
que poderá culminar com a geminação das 

duas regiões.
Da mesma forma que S. João da Pes-

queira é conhecido por ser o maior pro-
dutor nacional de vinho do Porto e DOC 
DOURO, também Javrezac tem na produ-
ção do conhaque, o motor da economia lo-
cal, este produto decorrente da destilação 
de vinho, geralmente contém cerca de 40–
60% de graduação alcoólica por volume. O 
nome em português é derivado da palavra 
francesa cognac, um tipo de conhaque com 
indicação geográfica da região homônima 
da França.■

S. João da Pesqueira prepara 
geminação com Javrezaz –Cognac
O Município de São João da Pesqueira encontra-se a preparar ge-
minação com Javrezac, na França. As duas localidades têm em 
comum a aposta na produção de vinho. 

Tendo como objetivo dar a con-
hecer o Concelho de Sernancelhe 
enquanto território onde a gas-
tronomia é um elemento cultural 
secular, o Festival de Sopas com-
provou ser um evento que define a 

aposta clara nos saberes e nos sab-
ores de antigamente, que recupera 
as receitas e as técnicas de confeção 
diferenciadoras das aldeias do Con-
celho, associando-lhes os produtos 
da terra, na sua maioria biológicos 

e colhidos nas hortas e quintais ao 
redor dos núcleos das freguesias.

Referindo que todas as sopas têm 
por base produtos locais, Carlos Sil-
va Santiago, Presidente da Câmara, 
disse que “um evento desta natureza 
não esbarra nas fronteiras do Mu-
nicípio de Sernancelhe”, dando como 
justificação a dimensão que atingiu 
em apenas quatro edições, bem como 
a presença dos presidentes de câma-
ra dos concelhos vizinhos de Pene-
dono, Tabuaço e Moimenta da Beira. 

Carlos Silva entende que es-
tas presenças são sinal da união 
dos autarcas na defesa dos seus 
produtos de referência e do setor 
primário. Estiveram também pre-
sentes os deputados da Assembleia 
da República Pedro Alves e Lima 

Costa. No momento da abertura 
do certame, no dia 17 de fevereiro, 
coube a Academia de Música de 
Sernancelhe a responsabilidade do 
momento musical, seguido da atu-
ação do Grupo de Cantares da Ar-
rifana, Guarda. No dia 18, atuaram 
os ranchos “Os Camponeses da Ra-
posa”, de Almeirim, o Rancho de 
Penedono, os “Pauliteiros de Cércio”, 
Miranda do Douro, e o Rancho Fol-
clórico da Areosa, Viana do Castelo.

No dia 19 foi a vez do Rancho 
Folclórico Nossa Senhora da Naz-
aré, Aveiro, do Rancho do Caçador, 
Viseu, Rancho Folclórico de Arnas 
e Rancho Folclórico de Sernancelhe.

A componente literária foi igual-
mente destacada com a apresenta-
ção do livro “A Doçaria Portuguesa 

– Norte”, da autoria de Cristina Cas-
tro, que contou com intervenções 
do Vereador do Pelouro da Cultura 
do Município de Sernancelhe, Ar-
mando Mateus, do Confrade-Mor 
da Confraria da Castanha, Alberto 
Correia, de Luísa Gil dos Santos, 
autora do Livro “Ciclo Vivencial 
da Tabosa”, da autora Cristina Cas-
tro e do Presidente da Câmara 
Municipal, Carlos Silva Santiago.

Durante três dias, o Festival 
das Sopas, que teve entrada livre 
e mais de uma dezena e meia de 
sopas em prova, contou com uma 
exposição etnográfica das artes e 
dos ofícios de antigamente, onde 
não faltaram as antigas cozinhas 
da aldeia, as tabernas e os espaços 
agrícolas típicos dos meios rurais.■

Mais de 3000 litros de sopa confecionados durante o IV festival 
de sopas de Sernancelhe
Durante três dias foram confecionados pelas 16 associações presentes mais de 3000 litros de sopa e foi contabilizada a presença 
de milhares de visitantes. 
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Torre de Moncorvo|Freixo de Espada à Cinta

É com cheiro a primavera e com 
o desabrochamento das amen-
doeiras que Torre de Moncorvo 
convida todos a participar nas 
diversas atividades, organizadas 
tradicionalmente pelo município. 
Para aqueles que não conhecem 
o concelho, “esta época constitui 
uma excelente oportunidade para 

visitar a região e apreciar o que 
de melhor se faz neste concelho, 
não só a nível gastronómico, mas 
também para conhecer as tradi-
ções e o património existente”. 

Os eventos organizados a de-
correr no período referido são 
variados. De 3 a 5 de março rea-
liza-se o Fim de Semana Gastro-

nómico do Borrego da Churra 
da Terra Quente, nos restauran-
tes que aderentes do concelho 
e a Feira do Pão, em Carviçais.

O Mercado Municipal irá 
ser palco do Mercado a Gosto 
da Amendoeira em Flor, onde 
estarão disponíveis para com-
pra produtos regionais e artesa-

nato durante os dias 3, 5, 8, 10 e 
12 de março, destacando tam-
bém a animação musical “Mon-
corvo ComVida”, a decorrer 
nos dias 5 e 12 do mesmo mês.

Promovido pela Associação de 
Cicloturismo do Norte, passará 
por Torre de Moncorvo a 11 e 12 
de março, o circuito de cicloturis-

mo. A freguesia da Açoreira aco-
lhe, também, no dia 12 o percurso 
pedestre “Rota das Amendoeiras”. 

Inserido no evento está tam-
bém o Dia do Município, a reali-
zar-se nos dias 18 e 19 de Março. 

A tão conhecida Feira Medie-
val de Torre de Moncorvo ganha 
vida de 31 de Março a 2 de Abril.■

Festividades das Amendoeiras em Flor, em Torre de Moncorvo
Este ano as Festividades das Amendoeiras em Flor, decorrem entre 3 de março a 2 de abril.

O programa já está definido e, entre 
outras atividades, o artesanato, a música 
tradicional ibérica e os produtos gas-
tronómicos regionais, vão ser a referência 
do cartaz, em Freixo de Espada à Cinta. 

Será também realizado o 1º Concurso 
Canino, organizado pelo Clube Português 

de Canicultura.
Ainda estão abertas as inscrições para 

expositores na Feira Transfronteiriça. Para 
obter mais informações pode contactar o 
Gabinete de Comunicação e de Relações 
Externas ou o Posto de Turismo de Torre 
Moncorvo.■

Freixo de Espada à Cinta acolhe 
Amendoeiras em Flor  
Feira Transfronteiriça em março 
Decorre nos dias 11, 12, 18 e 19 de março o evento Amendoeiras 
em Flor – Feira Transfronteiriça das Arriba do Douro e Águeda. A autarquia atual entrou em funções no 

mês de outubro de 2013, com uma dívida de 18, 
570 milhões de euros. 

Presentemente a dividida do município é de 
13, 5 milhões de euros. 

Maria do Céu Quintas, presidente da Câ-
mara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, 
acredita que esta redução de dívida é consid-
erável, tendo em conta os reduzidos rendimen-
tos da autarquia. ■

Freixo de Espada à Cinta reduz dívida 
em cinco milhões de euros
Nos últimos três anos, a Câmara Municipal de Freixo de Espada à 
Cinta minorou a dívida total em cerca de cinco milhões de euros. 
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Na semana que passou vieram à bai-
la notícias sobre as comemorações dos 
500 anos da primeira viagem de circum-
-navegação de Fernão de Magalhães.

Aqui está um bom exemplo de 
oportunidades que se colocam ao Dou-
ro. Na verdade, o designo de organizar 
essa celebração será, em si mesmo, um 
momento assinalável de afirmação 
nacional e internacional. Mas será, se-
guramente, bem mais do que isso. Em 
causa está a Rota de Magalhães que, 
se perspetiva, venha a ser um eixo de 
conhecimento, um excecional percurso 
histórico e cultural da Humanidade. 
A Resolução aprovada pelo Conselho 
de Ministros, para lá da criação de 
uma Estrutura de Missão, deixa clara 

a amplitude assinalável deste Projeto.
E o “Douro” saberá, naturalmente, 

aproveitar a boleia na volta ao Mun-
do que o navegador português Fernão 
de Magalhães está agora a recriar…

Irá, com certeza, recordar o en-
volvimento da História. A proximi-
dade e o Encontro entre agentes e 
atores do Douro. Sejam Adminis-
trações, Comunidades, Escolas, ins-
tituições de ensino superior, autar-
quias, associações e/ ou empresas.

Será um período de abertu-
ra da região ao Mundo. Um tempo 
de novas descobertas. Adivinha-se, 
pois, uma aproximação frutuosa de 
cidades por onde passou a primei-
ra viagem de circum-navegação.

Temos, assim, a oportunida-
de de marcar pontos. O Alto Douro 
Vinhateiro, o Património da Hu-
manidade, e o vinho do Porto serão 
progressivamente reconhecidos e va-
lorizados. Cada viagem será um passo 
no desenho do futuro Vale do Douro… 

Nesta ótica, a preparação da can-
didatura à UNESCO da Rota de Ma-
galhães a Património Imaterial da 
Humanidade, coordenada pelo Mu-
nicípio de Sabrosa em parceria com 
instituições de Espanha, Chile, Argen-
tina, Filipinas e Brasil, já se materiali-
zou em projetos concretos como “O 
Douro à Volta do Mundo - Magellan 
World”, da Associação dos Empresá-
rios Turísticos do Douro e Trás-os-

-Montes (AETUR), ou a Rede Mundial 
das Universidades de Magalhães, com 
uma participação ativa da Universida-
de de Trás-os-Montes e Alto Douro.

É claro: não teríamos chegado a 
este estado de arte sem a dedicação, o 
trabalho e a competência de há anos a 
esta parte pelo Presidente da Autarquia 
local. Sem a conjugação de vontades, de 
recursos humanos e recursos financei-
ros o projeto não estaria tão maduro. 

A partir de Sabrosa, no cora-
ção do Douro, houve a perspicácia 
de identificar uma oportunidade de 
promoção da região e do país, as-
sente nas redes e na valorização do 
território histórico em que se inte-
gram e a que temos de nos amarrar.

Fernão de Magalhães dá boleia ao Douro na Volta ao Mundo

Ricardo Magalhães
Vice-Presidente da CCDR-N

O Futuro das regiões convoca-nos-
para novas realidades e desafios. Entre 
eles, o de assegurar a ligação entre a co-
netividade física e a virtual, associada à 
visibilidade e notoriedade em contextos 
internacionais e tão determinante para 
o turismo, bem como a aposta na atrati-
vidade de talentos e de incorporação de 
inovação nos seus recursos endógenos. 

Se algo a visita recente do Primeiro-
-ministroa Vila Real e à UTAD permitiu 
mais uma vez comprovar, foi que o Douro 
pode ser e é já em vários aspetos um exem-
plo de inovação e de boas práticas a nível 
nacional e, até, internacional. Esta visita 
foi também uma ocasião privilegiada para 
revelar à região e ao seu tecido empresarial 

as possibilidades abertas pelaPlataforma 
de Inovação da Vinha e do Vinho, um pro-
jeto de I&D estruturante que vai dinami-
zar um dos principais sectores económi-
cos da região e do país: o vinho e a vinha. 

A competitividade e sustentabili-
dade do sector exigema capacitação e 
revitalização das instituições de I&D 
como a que incorpora a UTAD, e a inte-
gração destas plataformas em torno de 
redes,envolvendo modelos coletivos de 
I&D e soluções orientadas para o mercado.

O primeiro-ministro salientou a 
importância da aposta no pilar da ino-
vação e da valorização territorial, ten-
do anunciado um programa para in-
centivar a cooperação entre o tecido 

empresarial e as instituições científicas. 
Esta estratégia prevê a criação de redes 
colaborativas entre as instituições de 
ensino superior, empresas, centros de 
interfacepara aumentar a competitivi-
dade do tecido produtivo e empresas.

Reforçou aindaa necessidade de des-
centralização de competências e o reforço 
da democratização nas regiões. Obrigato-
riamente, esta estratégia deve estar ligada à 
reformulação da lógica atual de distribui-
ção dos fundos e de organização e gover-
nação do território. É crucial uma reflexão 
sobre a aplicação de instrumentos específi-
cos para os territórios com menores opor-
tunidades de desenvolvimento como, por 
exemplo, as estratégias de eficiência cole-

tiva dos programas regionais de valoriza-
ção económica dos recursos endógenos 
(PROVERE), dos quais ainda nada se sabe 
sobre a decisão das candidaturas apresen-
tadas e do seu futuro. O PROVERE será 
uma âncora para competitividade dos ter-
ritórios, caso aposte no aumento de valor 
acrescentado dos recursos endógenos.

Por isso reforço a ideia de que todos 
temos de resistir à tentação de acumu-
lar a inércia, de adiar a resolução dos 
nossos problemas, com base na mera 
convicção de que amanhã acordare-
mos com tudo resolvido. O Futuro pos-
sibilita que a região e a Universidade 
se desenvolvam e se renovem. Assim 
continue a existir vontade e decisão.  

O Douro: Uma Região de Conhecimento

António Fontainhas
Fernandes
Reitor da UTAD

As categorias especiais são vinhos pre-
mium, de grande qualidade, que existem 
nos três estilos principais de Vinho do Porto 
(Ruby, Tawny eBranco) e permitem co-
municar um Porto para cada ocasião. De-
monstrando a diversidade e versatilidade 
deste vinho, contribuem para o aumento da 
notoriedade do Vinho do Porto e da própria 
Região Demarcada do Douro.

Assim, são boas notícias as que eviden-
ciam os resultados favoráveis que se têm 
registado nas vendas de categorias especiais, 
pois talsignifica um maior volume de negó-
cios e uma maior rentabilidade para o setor 
do Vinho do Porto.

Nos vários mercados os agentes eco-
nómicos têm apostado cada vez mais nas 
categorias premium. Complementarmente, 

oInstituto dos Vinhos do Douro e do Por-
toaposta no reforço da formação e educa-
ção, contribuindo para o aumento do co-
nhecimento e do número de consumidores 
de Vinho do Porto.

Noséculo XXI a quantidade vendida de 
categorias especiais seguiu uma tendência 
crescente até 2007. Depois de quatro anos 
de oscilação, a partir de 2011 voltou a uma 
evolução essencialmente positiva, com ven-
das anuais superiores a 22 milhões de gar-
rafas. Por outro lado, no que respeita aoseu 
preço médio, há a destacar um significativo 
crescimento a partir de 2008.

Assim, com acréscimos em quantidade 
e no preço médio, não surpreende que o 
peso das categorias especiais nas vendas to-
tais de Porto tenha aumentado significativa-

mentedesde 2000: em quantidade de 16,2% 
para 21,5% e em valor de 33,7% para 41,5%, 
situando-se agora, de forma sustentada, aci-
ma dos 20% em quantidade e 40% em valor. 
Mérito das empresas que se dedicam dia a 
dia a inovar e a levar o Vinho do Porto cada 
vez mais longe.

Em termos de volume de negócios, os 
Porto premium com maior quota são os 
vinhos com Indicação de Idade (42,5% das 
vendas de categorias especiais em 2016), 
enquanto em quantidade os líderes são os 
Reserva (35,7%).

No período em análise regista-se um 
aumento da representatividadedos vinhos 
estilo Tawny (Idades e Reserva Tawny), em 
detrimento dos vinhos estilo Ruby (LBV e 
Reserva).

Entre os principais mercados para o Vi-
nho do Porto há três – Canadá, EUA e Rei-
no Unido – que se destacam por uma maior 
apetência pelas categorias especiais;desde 
2000 esses vinhos têm vindo a registar 
nesses mercados quotas entre os 64% e os 
85% em valor, e entre os 52% e os 77% em 
quantidade.

Dinamarca, Suécia e Irlanda são mer-
cados em que as categorias especiais têm 
também em geral um peso superior à mé-
dia global. Entre os mercados onde os Porto 
premium têm uma quota inferior à global, 
destaque para Portugal onde estes vinhos 
têm vindo paulatinamente a ganhar expres-
são (em quantidade de 9,7% em 2000 para 
18,5% em 2016;de 29,8% para 39,7% em 
valor).

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

Categorias especiais de Vinho do Porto: uma boa notícia
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A margem sul do Douro é mais 
rica e consistente quando de costas 
quentes pelas serranias e planaltos 
das Beiras.

Esta margem é mais forte quan-
do se abraça ao outro lado do rio.

As NUT afastaram-nos de Vi-
seu. A realidade continua a fazer-
-nos distantes de Vila Real.

Ter amarras de segurança no 
Alto Douro e nas Beiras, de âncoras 
afundadas no Varosa e no Távora, 
pode ser o segredo para um maior 
sucesso deste território.

O melhor de dois mundos!
Para isso precisamos de estar 

juntos (pelo menos os oito conce-
lhos). Para nos juntarmos precisa-
mos de nos “separar” dos territórios 
com impossibilidades estruturais de 
se nos unirem.Defendo a CIM Dou-
ro Sul.

Este território de quase 100.000 
habitantes é a escala que precisamos 

para viver. Provavelmente alguém já 
estará a pensar, aqueles com paciên-
cia para ler este apontamento, que 
não estarei bom da cabeça. Todavia, 
arrisco enfatizar esta visão de orga-
nização do nosso território, porque 
talvez paradoxalmente, o Douro Sul 
é a escala mínima de sobrevivência 
e simultaneamente a máxima ade-
quada para a sustentabilidade!

A título de exemplo e para refle-
xão, pergunto: Que sinergias pode-
remos desenvolver com Freixo de 
Espada à Cinta?

As comunidades intermunici-
pais devem servir para promover 
coesão territorial.

A coesão consegue-se com si-
nergias reais e não com as que em 
teoria poderiam acontecer.

Que importa ser grande quando 
o importante é ser maior!

Maior na visão, maior na inte-
ração, maior na identidade, maior 

na partilha, maior nas soluções co-
muns. 

O Douro Sul é identidade, é in-
tensidade, é unidade, é coesão.

Lamego é, reconhecidamente a 
cidade âncora e referência deste ter-
ritório. Viseu é a cidade de preferên-
cia de grande parte dos concelhos e 
Vila Real a cidade de consistência 
para outros!

Então, o melhor dos dois mun-

dos é o nosso - o Douro Sul - e se-
jamos capazes de estabelecer as par-
cerias com o Alto Douro e com as 
Beiras.

A realidade vai-nos demons-
trando que não será útil para o Dou-
ro Sul, nem a permanência na CIM 
Douro (tão grande), nem a trans-
ferência para uma outra qualquer.  
Douro Sul - a cidade que se im-
põem!

CIM - Douro Sul! Juntos faremos melhor!

Domingos 
Nascimento

Os olhos do ser humano 
acompanham o crescimento do 
indivíduo e estão em constante 
desenvolvimento. Por isso, torna-
-se importante o controle deste 
crescimento, que deve começar 
em faixas etárias cada vez mais 
jovens.

Estudos indicam que, logo 
após 3 dias de vida deve ser feito 
um despiste aos reflexos dos olhos 
do bebé. E a partir dos 5 anos de 
idade devem ser feitas consultas 
de Optometria e/ou Oftalmologia 
regulares. Através de testes muito 
simples e não invasivos é possível 
detectar problemas como a Am-
bliopia, também conhecida como 
Síndrome do Olho Preguiçoso, e 
o Estrabismo, que quando detec-
tados precocemente, são de fácil 
resolução.

No Estrabismo, os olhos da 
criança encontram-se desali-
nhados provocando dificuldades 
em manter objetos fixos durante 
muito tempo, dores de cabeça, 
desfocagem em visão de longe e/
ou perto, entre outros sintomas. 
Quando estes desvios são peque-

nos e detectados cedo, conse-
guem-se resolver de forma sim-
ples, sem necessidade de cirurgia.

A Ambliopia (ou Síndrome do 
Olho Preguiçoso) surge, frequen-
temente, durante a infância sem 
que as crianças ou os pais se aper-
cebam. Este tipo de anomalia faz 
com que um dos olhos não fun-
cione corretamente, quer seja por 
haver diferenças grandes de gra-
duação de um olho para o outro 
ou desalinhamento dos mesmos. 
Dado que, normalmente, um dos 
olhos funciona corretamente, as 

crianças vão-se acostumando e só 
se apercebem quando o problema 
está mais avançado.

Para além destas anomalias, 
erros refrativos como a Miopia, 
Hipermetropia e Astigmatismo 
podem manifestar-se cada vez 
mais cedo, desencadeados pelo 
uso excessivo das novas tecnolo-
gias, dos quadros interativos nas 
escolas e até mesmo por maus 
comportamentos de estudo. O 
controle das horas de estudo, do 
próprio local onde a criança es-
tuda, das horas passadas nos apa-

relhos digitais e o uso de óculos 
de sol podem aliviar certo tipo de 
sintomas e evitar que estes erros 
avancem com maior intensidade 
ou que surjam outro tipo de pro-
blemas de saúde ocular.

Desta forma, não descuide a 
saúde visual do seu filho e infor-
me-se junto à sua loja MultiOpti-
cas Oliveiras em Lamego, Régua, 
Albergaria e S. João da Pesqueira, 
onde encontrará profissionais li-
cenciados que o informarão sobre 
a melhor forma de seguir este de-
senvolvimento ocular.

Optometria Pediátrica

Dr. Ivan Borges
Optometrista
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Preparação:
 Coza o bacalhau. Depois de cozido 
deixe-o arrefecer e desfaça-o em 
lascas.
  Lave e corte as batatas em cubos.
   Frite-as e depois de fritas tempereas 
ligeiramente de sal. Reserve.
Rale as cenouras.
  Corte a cebola às rodelas muito 
finas.
    Num tacho coloque um fio de azeite 
e nele aloure a cebola às rodelas, em 
lume brando. Quando a cebola estiver 
amolecida, junte a cenoura ralada e 
em lume brando deixe cozinhar uns 
5 minutos.
  Junte então o bacalhau e mexa 
bem, deixando tomar gosto. Tempere 
com sal se necessário.
  Junte a este preparado as batatas 
fritas e envolva.
  Acrescente o pacote de bechamel e 
envolva bem o preparado, deixando 
ao lume (brando) uns 3 minutos.
  Coloque-o num tabuleiro de forno e 
alise bem. Polvilhe com o pão ralado 
e o queijo mozarela e leve ao forno 
uns 15 minutos a gratinar

RECEITA CULINÁRIA 
VIVADOURO

Chef João Paulo Rodrigues

BACALHAU ESPIRITUAL

Sudoku VivaDouro

3 postas de bacalhau (médias)
3 cenouras
1 cebola média
10 batatas médias
azeite
sal
1 pacote grande de molho bechamel
2 colheres de sopa de pão ralado
50 gr queijo mozarela ralado

Um tipo chega a casa de madrugada, completa-
mente bêbado, começa a bater à porta, mas a 
mulher não o quer deixar entrar.

- Abre a porta! Deixa-me entrar!
Eu trouxe uma flor para a mulher mais bela do 
mundo!

Sensibilizada com este detalhe romântico, a 
mulher decide abrir a porta.

O bêbado entra, arrasta-se até á sala e deixa-se 
cair em cima do sofá.

De repente e aos gritos, a mulher pergunta:

- Onde está a flor???

- E onde está a mulher mais bela do mundo?

Piada de bolso:

- Lelo Libras
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