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Em Fevereiro e Abril deste ano, a Câmara 
Municipal de Ribeira de Pena procedeu ao 
pagamento de mais duas tranches do subsí-
dio de natalidade no valor de 180.400 euros.
A cerimónia decorreu nas instalações do 
Auditório Municipal de Ribeira de Pena.

De 19 a 24 de Março, pelo quarto ano 
consecutivo, realizou-se a Semana da 
Floresta do concelho de Ribeira de Pena. 
A comemoração incluiu várias activida-
des de sensibilização ambiental e pre-
servação da floresta.

O III Fim-de-semana Gastronómico 
realizou-se nos dias 6 e 7 de Março. Cen-
tenas de pessoas saborearam os Milhos 
Ricos, numa iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal e pela Confraria dos 
Milhos.

Ribeira de Pena e Cerva 
inauguram Centros Escolares
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Câmara Municipal  e 
confraria promovem milhos

Município entrega 
subsídios de natalidade

IV Semana da Floresta 
sensibiliza jovens
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 IV Semana da Floresta promove 
defesa dos valores ambientais

Sucesso dos Milhos 
no III Fim-de-Semana Gastronómico

A IV Semana da Floresta do concelho 
de Ribeira de Pena realizou-se de 19 a 
24 de Março, pelo quarto ano conse-
cutivo. A comemoração incluiu várias 
actividades de sensibilização ambien-
tal e preservação da floresta.

No primeiro dia, a “I Mostra de Produ-
tos Tradicionais das Terras de Basto: 
Broa e Mel” foi uma das principais 
atracções, contando com a presença 
de vários produtores de broa de milho 
e mel dos concelhos de Mondim de 

Basto, Celorico de Basto, Cabeceiras 
de Basto e Ribeira de Pena.
Foi com entusiasmo que cerca de 500 
alunos e professores dos Agrupamen-
tos das Escolas de Cerva e Ribeira de 
Pena participaram nas várias iniciati-
vas do evento que animou a vila. Na 
“II Marcha dos Chapéus”, foram  cen-
tenas os alunos que percorreram as 
principais artérias da vila, ostentando 
chapéus feitos à base de palha, folhas, 
flores, ramos, entre outros materiais. 
O concurso “Ribeira de Pena tem ta-
lento”, a plantação de árvores, as ca-
minhadas pela floresta, o peddy paper 
da biodiversidade e o workshop sobre 
“ninhos e jardins portáteis” foram 
também outros dos momentos de 
grande adesão da comunidade escolar. 
Constando do programa, a campanha 
“Limpar Portugal” teve a participação de 
mais de 250 voluntários que recolheram 
cerca de 18 toneladas e meia de lixo.  
A Câmara Municipal de Ribeira de 
Pena, entidade organizadora da IV Se-
mana da Floresta, empenhou-se em 
promover a preservação dos recursos 
naturais do Concelho como sinónimo 
de um ambiente mais saudável e  rique-
za económica sustentável. 

O III Fim-de-Semana Gastronómi-
co foi o mais concorrido de sempre 
desde que é realizado, e foi grande a 
afluência aos nove restaurantes ade-
rentes, onde todos quiseram provar 
as iguarias.
No fim-de-semana de 6 e 7 de Março 
foram centenas as pessoas que sa-
borearam os milhos, especialidade 
gastronómica do concelho de Ribei-
ra de Pena que ganha cada vez mais 

apreciadores.
Esta iniciativa, promovida pela Câ-
mara Municipal de Ribeira de Pena 
em colaboração com a Confraria 
dos Milhos, pretendeu potenciar e 
valorizar a cozinha tradicional e 
os seus sabores ancestrais como 
meio de atracção turística.
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Centros Escolares  de Ribeira de Pena 
e  de Cerva recebem 500 crianças

Soft Bar vence torneio de
Futsal da Páscoa

A criação dos Centros Escolares de 
Ribeira de Pena e de Cerva possibi-
lita à população dois equipamentos 
de qualidade que acolhem cerca 500 
crianças do Pré e 1º Ciclo do Ensino Bá-
sico, e representam um investimento de 
quase dois milhões de euros, montante 
comparticipado pelo FEDER.
As cerimónias oficiais de inauguração 
contaram com a presença do Gover-
nador Civil do Distrito de Vila Real, Ale-
xandre Chaves, do Director Regional da 
Educação do Norte, António Leite e do 
Presidente da Câmara Municipal de Ri-
beira de Pena, Agostinho Pinto, entre 
outras individualidades.

Nos discursos oficiais a opinião foi 
unânime ao considerar estes dois 
equipamentos decisivos para um me-
lhor futuro das crianças e de toda a 
comunidade escolar. As estruturas 
vão contribuir ainda para o sucesso 
educativo de todos os alunos do Con-
celho, pois vão poder usufruir de uma 
escola a tempo inteiro onde podem 
facilmente aprender e desenvolver as 
suas capacidades de sociabilização.
O Presidente da Câmara Municipal 
aproveitou para fazer uma retrospec-
tiva do que foi a Escola e a Educação 
no concelho de Ribeira de Pena nos úl-
timos oito anos, altura em que o exe-

cutivo assumiu os destinos do municí-
pio. Recordou ainda que, nessa altura, 
existiam no concelho mais de duas 
dezenas de escolas primárias com 
instalações exíguas e muito precárias.
Agostinho Pinto fez questão de lem-
brar o seu compromisso em assumir 
“sem qualquer hesitação, que uma 
das bases principais de sustentação 
do desenvolvimento do concelho é a 
qualificação dos seus recursos huma-
nos”. O Município aproveitou ainda para 
homenagear os professores aposen-
tados do antigo Ensino Primário, pelo 
“trabalho e o empenho que dedicaram 
toda a sua vida ao ensino, e que muito 
contribuíram para o sucesso de várias 
gerações de jovens ribeirapenenses”, 
afirmou o Presidente da Câmara.
Durante a cerimónia, os alunos fize-
ram uma recreação histórica baseada 
no início da República até à actualidade. 
Os dois Centros Escolares são edifí-
cios multi-funcionais, possuindo várias 
salas para diversas actividades, gabine-
tes, bibliotecas, espaços informáticos 
e outras valências. Os equipamento 
caracterizam-se pela modernidade, efi-
ciência energética, conforto e comodi-
dade que apresentam. 

De 28 de Março a 4 de Abril decorreu no 
Pavilhão Gimnodesportivo o Torneio de 
Futsal da Páscoa, organizado pelo Gru-

po Desportivo de Ribeira de Pena com o 
apoio da Câmara Municipal.
Esta competição envolveu mais de 
uma centena de atletas e doze equi-
pas, sendo vencedor deste torneio a 
formação do Soft Bar, depois de ter 
ganho ao Idealgraff/Calçada Barraca 
através da marcação de grandes pe-
nalidades. A equipa Tranquilidade/
Pedro Fernandes assegurou o ter-
ceiro lugar do pódio ao derrotar o 
conjunto do Snack-bar/XL.
As restantes posições do Torneio fi-

caram assim estabelecidas:
-5º Café Cervense; 6º Pizzaria Sole 
Mio; 7º Construtor Civil Guilherme 
Barreiro; 8ºArt Bar; 9º Pepyne Bar; 
10º Pastelaria Doce Pena; 11º Santa 
Marinha e  o 12º lugar foi para a equipa  
do Sporting de Daivões.
Este Torneio, além da vertente com-
petitiva, constituiu um evento de 
promoção da modalidade, confrater-
nização desportiva e prossecução do 
lema “Desporto pelo Desporto”.
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Os nossos centenários

VOXPOP
O que pensa dos novos Centros 
Escolares de Ribeira de Pena e de  
Cerva?

NatálIa 
BORGES
Ribeira de Pena

“Estamos muito contentes com 
este Centro Escolar. Possui ópti-
mas condições o que é benéfico 
para todas as crianças”.

ROSa 
tEIxEIRa
Cerva

“Os pais sabem que os filhos fi-
cam em boas condições no Centro 
Escolar.”

DOMINGOS 
MOuRa
Ribeira de Pena

“É um equipamento muito bom. A 
minha filha está muito contente e 
é sem dúvida uma mais-valia em 
conforto também para as crianças 
que vivem nas aldeias”.

auGuSta 
MaGalhãES
Formoselos

“Têm boas condições e está muito 
melhor. Ficamos mais contentes 
sabendo que eles estão bem”.
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FátIMa 
ValaDaRES
Formoselos

“Estou muito contente com as novas 
instalações do Centro Escolar”.

Maria Emília, residente em Lamas 
de Alvadia, completou 100 anos, 
a 26 de Janeiro, seguindo-se Ma-
nuel Machado de Vilarinho que apa-
gou as 100 velas a 8 de Fevereiro. 
A Câmara Municipal de Ribeira de 

Pena, através do seu Presidente, 
Agostinho Pinto, esteve presente 
nas duas festas de aniversário, de-
sejando a ambos boa saúde e mais 
anos de vida. 

Em Fevereiro e Abril deste ano, a 
Câmara Municipal de Ribeira pro-
cedeu ao pagamento de mais duas 
tranches do subsídio de natalidade 
no valor de 180.400 euros.
A entrega destes incentivos decor-
reu nas instalações do Auditório 
Municipal de Ribeira de Pena, com 
a presença do Presidente da Câ-
mara, Agostinho Pinto, que mais 
uma vez realçou “o empenho e o 
firme propósito do Município em 
ajudar os casais do concelho a su-
portar os custos inerentes aos cui-
dados de saúde e de alimentação 

necessários nos primeiros anos de 
vida dos seus filhos”.
A Câmara Municipal de Ribeira de 
Pena continua a ser a autarquia do 
país que mais paga por este subsí-
dio, ou seja 200 euros mensais a 
todas as crianças nos dois primeiros 
anos de vida.
Esta medida adoptada há cerca de 
quatro anos, além de estimular o 
próprio rejuvenescimento e o com-
bate à desertificação, pretende con-
tribuir para um aumento consisten-
te da densidade demográfica.

Casais recebem 
subsídio de natalidade


