
Arouca
Prova de BTT angaria 
fundos para bombeiros

Feirão
Passeio anual marcado 
para 26 de Junho 

Mogadouro
Cogumelos despontam 
entre Abril e Maio

Miomães 
em fl or
na rede
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Nesta edição visitamos:
  
  Carrazeda de Ansiães
- Beira Grande

  Castelo de Paiva
- Bairros

  Macedo de Cavaleiros
- Talhas

  Resende
- Feirão
- Miomães
- São Romão de Aregos

  Ribeira de Pena
- Alvadia
- Canedo

Álbum fotográfi co:
  
- Beira Grande

Noticiário:

- Prémio para Maciço de Morais
- BTT e caminhada em Arouca
- Ditos de Mirandela em livro
- Mel anima Mondim de Basto
- Câmara de Resende dá 
  computadores a oito Juntas
- Inagurados equipamentos   
  em Ribeira de Pena
- Vale de Cambra e Vizela
  aderem ao “A minha Rua”

Em destaque:

  Miomães

Com as encostas decoradas 
por cerejeiras em fl or, Miomães 
sobe das Caldas de Aregos às 
alturas de S. João, onde ainda 
sobram vestígios dum povoado 
histórico. Além do rio Douro, 
a freguesia tem ainda para 
mostrar belos solares, um dos 
quais está vocacionado para 
acolher turismo rural.

revista.jfreguesia
Mudanças em curso

Estamos a mudar a revista 
para melhor servir as fregue-
sias. A nossa intenção é que, 
já a partir de Maio, esta revis-
ta seja ainda mais dirigida e 
focada ao que de melhor têm 
as freguesias, quer em valores 
patrimoniais e paisagísticos, 
quer ao nível de tradições e 
património imaterial.
Para que a informação che-
gue a um público ainda maior, 
vamos disponibilizar mais es-
paço para as Juntas e impri-
mir a revista em papel, facili-
tando a leitura e divulgação 
da informação das freguesias.
Em Maio vamos visitar o con-
celho de Ribeira de Pena. 
Camilo também por lá andou.

O portal jfreguesia.com é dedicado 
às autarquias nacionais, de fregue-
sias a câmaras municipais, tendo 
como objectivo prestar informação 
útil aos decisores locais e permitir 
que as populações tenham um 
conhecimento mais completo e 
atempado da vida local.
Envie informações e críticas para 
joao.ribeiro@energica.com.pt.

Contactos
Enérgica - Internet&Software, lda.
Rua dos Navegantes, 24
4000-357 Porto
225 072 630

Urreira - Escariz
4540-317 Escariz Arouca
256 921 137

http://www.jfreguesia.com
http://www.energica.com.pt



Arouca

BTT solidário com bombeiros
A Associação Arouca Motor Clube secção BTTArouca, com o apoio da Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca e em parceria com a 
Câmara Municipal de Arouca e a Federação Portuguesa de Ciclismo, vai pro-
mover a 9 de Maio a segunda “Maratona BTT B. V. Arouca”, com a fi nalidade de 
angariar fundos para aquisição de material de protecção individual e de socor-
ro. A prova desenrola-se totalmente no concelho de Arouca, dando a conhecer 
algumas das zonas mais emblemáticas. O percurso está formalizado com cerca 
de 74 km para a “2.ª Maratona BTT B. V. Arouca / Taça de Portugal XCM Pro-
moção” e de 35 km para a “2.ª Meia-maratona B. V. Arouca”. A causa humani-
tária necessita da presença de todos para que os objectivos sejam alcançados

Caminhada na semana anterior
A 2 de Maio, num cenário de excepcional beleza natural pela encosta do monte 
da Senhora da Mó, realiza-se, pela oitava vez, o Circuito de Arouca/Senhora 
da Mó. A partir das 10h00, caminheiros e atletas partem da Avenida 25 de 
Abril (junto ao mosteiro) para um percurso que tem cativado centenas de par-
ticipantes nas últimas edições. É uma organização da Câmara Municipal e da 
Associação dos Amigos da Cultura e do Desporto de Ponte de Telhe, em colabo-
ração com a «Terras de Aventura» e a Federação Portuguesa de Montanhismo 
e Escalada. Mais informações podem ser obtidas em http://www.terrasdaven-
tura.net/desafi o_run/arouca/mainpage.htm.

Serviços descentralizados
A Câmara de Arouca, A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e o Gabi-
nete de Inserção Profi ssional descentralizaram os serviços. Numa lógica de 
proximidade, os técnicos das três instituições estão agora ao dispor dos muníci-
pes das freguesias de Escariz, Fermedo e S. Miguel do Mato. 
O espaço de informação de Cabeçais estará em funcionamento às quartas-fei-
ras, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, contando com os serviços de 
técnicos da área social, do emprego e da psicologia.
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A Câmara de Macedo de Cavaleiros 
foi premiada com uma menção hon-
rosa do Prémio Geoconservação 2010, 
atribuída pelo Grupo Português Pro-
GEO – Associação Europeia para a 
Conservação do Património Geológi-
co. O galardão distingue o trabalho 
da autarquia na área da conservação 
e promoção do património geológico 
do Maciço de Morais, um sítio de 
Rede Natura e uma das vertentes do 
Projecto Geoparque. A cerimónia de 
entrega do galardão decorreu a 22 de 
Abril, simbolicamente com o Dia In-
ternacional da Terra e o Dia Nacional 
do Património Geológico. 
A candidatura do município mace-
dense, intitulada “Umbigo do Mun-
do”, destaca as acções que têm sido 
levadas a cabo no âmbito da geocon-
servação do Sítio de Morais, nome-
adamente: estudo integrado para con-
ceber um instrumento de gestão para 
os habitats prioritários ao nível da fl o-
ra e da fauna; melhoria das estruturas 
de apoio ao visitante, com a recupe-
ração da escola primária de Salselas e 
a recuperação da casa da fl oresta na 
aldeia de Morais para funcionar como 
centro de apoio ao visitante; comuni-
cação dos valores do sítio de Morais, 
com rota geológica e percurso pe-
destre; concepção de uma exposição 
intitulada “uma viagem ao centro da 
Terra”; concepção e edição dum guia, 
com destaque para a geologia, fl ora e 
valores culturais das gentes; edição 
de materiais pedagógicos destinados 
a uma faixa etária compreendida en-
tre os 8 e os 13 anos; concepção de 
uma página web que disponibiliza 
online os monumentos geológicos de 
interesse, as rotas geológicas, com 
informação da distância percorrida, 
notas explicativas de apoio e outros; 
preservação do Sítio de Morais e o de-
senvolvimento das gentes.

Maciço de Morais

Menção honrosa 
de Geoconservação
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Cerejeiras de Miomães em fl or 
à espera da visita de turistas

Miomães é a freguesia ribeiri-
nha mais a poente do concelho 
de Resende. Vai desde o ribeiro 
da Cesta, nas Caldas de Aregos, 
até ao rio Cabrum.
É um recanto airoso e agradá-
vel, muito arborizado e de águas 
abundantes. Embora íngreme, 
por subir rapidamente das fun-
duras do Douro às alturas pró-
ximas do Castro de S. João, tem 
locais mais repousantes, onde 
os milheirais medram a olhos 
vistos e os pomares dão frutos 
belos e gostosos.
Um desses sítios é o lugar de 
Miomães, onde a igreja se en-
contra implantada. E a vista 
sobre Aregos: que península 
graciosa invadindo o doce mar! 
Que presépio singular constru-
ído sobre a água! Que ninfa 

Miomães sobe das funduras do Douro ao alto de S. João

sonhadora debruçado sobre o 
rio! Miomães é assim. Devoção,  
abundância, frescura e beleza 
sem igual.

Promessa ao Espírito Santo
O nome da freguesia provém 
de origem germânica. A terra 
foi Honra de Egas Moniz e fazia 
parte da paróquia medieval de 
Anreade, da qual se separou no 
século XIV.
A igreja, que teria sido construí-
da no século XVII (ou XVIII), 
de arquitectura pobre, apenas 
tem de interessante o trono 
do altar-mor de talha dourada 
barroca e algumas esculturas e 
imagens de muito valor.
Também de tempos seculares 
são a Casa e a Capela do Es-

pírito Santo, que fi cam à bei-
ra da estrada que segue para 
Freigil. Foram mandadas cons-
truir, em 1676, pelo capitão 
António Pereira Pinto, que foi 
Governador de Amboíno, no 
Extremo Oriente. A data pode ser 
confi rmada por uma inscrição 
existente na frontaria ao lado 
do brasão de armas da família. 
A capela parece ter sido man-
dada construir pelo referido 
capitão em cumprimento duma 
promessa feita ao Divino Es-
pírito Santo, quando se viu per-
dido numa grande tempestade 
no alto mar, na viagem de re-
gresso a Portugal. Na fachada 
da capela pode ver-se a data de 
construção e brasão de armas 
dos Pachecos, Pereiras e Pintos.
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Apesar de votada ao abandono, 
esta capela é de muito interesse 
pela estrutura, única no género 
nesta região, e ainda pela cú-
pula, que nos faz lembrar cons-
truções mouriscas e orientais. 
A Casa do Carujeiro é um dos 
mais notáveis solares do con-
celho. Pertenceu a Columbano 
Pinto do Couto, alto funcionário 
da Índia nos fi nais do século 
XVI. Logo à entrada do largo 
terreiro que dá acesso ao solar 
há um grandioso portão com 
brasão e armas. O edifício está 
muito estimado e conservado. 
Tem para se admirar o lindo 
claustro interior, com arcarias 
e pátio, o relógio de sol sobre 
a porta principal e o belíssimo 
tecto de madeira sobre uma das 
salas.
Este solar possui um segundo 
edifício que pode ser alugado 
para férias ou apenas alguns 
dias de descanso. No site da 
Junta estão os contactos para 
informações.
A Casa de Cotêlo é outro dos 
solares mais conhecidos da fre-
guesia. Trata-se de um elegante 
palacete com duplo torreão, 
que foi das senhoras Alberga-
rias de Lamego e, mais tarde, 
da família dos Alpoins.

Caldas de Aregos
As Caldas de Aregos são um dos 
espaços termais mais reconhe-
cidos no Norte do País. Estas 
termas existem desde o século 
XII, quando D. Mafalda, rainha 
de Portugal, mandou ali cons-
truir uma albergaria, precurso-
ra dos diversos balneários ter-
mais que se sucederam ao longo 
dos tempos. O actual balneário 
foi integralmente reconstruído 
na década de 1990.
As águas minerais naturais das 
Caldas de Aregos são sulfúreas, 
bicabornatadas, sódicas e fl uo-
retadas, com um elevado PH de 
9,2 captadas a 62ºC e a 63 me-

tros de profundidade, em furos 
capeados, que as protegem dos 
agentes poluidores superfi ciais 
e lhes garantem limpidez, pure-
za bacteriológica e estabilidade 
físico-química. As principais 
indicações situam-se na área da 
prevenção e cura das doenças 
ortopédicas, doenças de reuma-
tismo, doenças das vias respira-
tórias, sinusites e doenças da 
pele. Recentemente adquiridas 
pelo município, as Termas de 
Caldas de Aregos reabriram ao 
público a 1 de Junho de 2009.
O cais turístico-fl uvial é a porta 
de entrada para um investi-
mento que, nesta primeira fase, 
consiste num cais acostável, 
com cerca de 120 metros, para 
embarcações de recreio e de 
turismo, em plataformas fl utu-
antes com lugar para cerca de 
100 embarcações e um quebra-
mar fl utuante. Para a segunda 
fase está prevista a criação de 
acessos a partir da EN222, pavi-
mentação e tratamento de todo 
o espaço do cais, requalifi ca-
ção do mobiliário urbano e dos 
equipamentos de apoio às 
actividades náuticas, como 
armazém de barcos, ofi cinas e 
posto de socorro a náufragos.Casa do Carujeiro funciona como turismo rural

Cais turístico-fl uvial veio requalifi car as Caldas de Aregos



A Junta de Freguesia de Alvadia decidiu proceder ao alargamento da Quelha 
das Fontaínhas, no lugar de Favais, de forma a permitir a passagem das máqui-
nas agrícolas. As obras encontram-se em curso, estando prevista a conclusão 
para breve.

A festa de Santo António realiza-se este ano nos dias 21 e 22 de Agosto. O pro-
grama das festividades ainda não é conhecido, visto que a Junta de Freguesia 
tem o objectivo de aproveitar a distância temporal para melhor programar o 
evento, mas oportunamente será divulgado. O orago é habitualmente cele-
brado a 13 de Junho.

Beira Grande

Santo António comemora-se em Agosto

Feirão

Passeio anual agendado para 26 de Junho
O passeio anual da freguesia, que em 2010 vai cumprir a quarta edição, está 
agendado para o dia 26 de Junho. O destino ainda não está confi rmado. Re-
corde-se que esta iniciativa já levou os fregueses de Feirão a conhecer Santiago 
de Compostela (Espanha), Fátima/Óbidos e Vizela/Santo Tirso/Guimarães.
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Resende

Computadores para 
oito Juntas de Freguesia
No âmbito do projecto CLDS - “Re-
sende mais Solidário” (Contrato Local 
de Desenvolvimento Social), decorreu 
no dia 9 de Abril, no salão nobre do 
edifício dos Paços do Concelho, uma 
cerimónia de entrega de computa-
dores aos presidentes das Juntas de 
Freguesia do concelho.
A iniciativa desenvolve-se de acordo 
com o eixo de intervenção - “Informa-
ção e Acessibilidades” – onde o CLDS 
procede à descentralização do espaço 
internet estabelecendo parcerias com 
as oito Juntas de Freguesia (Anreade, 
Barrô, Cárquere, Miomães, Ovadas, 
Paus, S. Cipriano e S. Romão) onde 
não existem espaços internet, criando 
um local onde os habitantes de cada 
freguesia possam utilizar os computa-
dores e aceder à rede. Neste mesmo 
âmbito, serão ainda realizadas forma-
ções, em curso desde o dia 14 de Abril, 
em S. Cipriano, na área das Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação.
A coordenadora do projecto CLDS, 
Fátima Matos, atribui um carácter 
muito importante a esta iniciativa, 
uma vez que “todas as freguesias 
desprovidas de espaço internet terão, 
a partir de agora, um espaço onde os 
cidadãos têm a possibilidade de ace-
der e, sobretudo, de comunicar”.
Para o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Resende, António Borges, 
“o CLDS que envolve o Governo da 
República, a Casa do Povo de Re-
sende, a autarquia e a Segurança 
Social de Viseu é o instrumento que 
abre caminho para mais impulsos nas 
políticas sociais do concelho, pois a 
sua equipa interdisciplinar, como já 
está a acontecer, mobiliza novas áreas 
como o apoio na família, no emprego 
e na formação”.

Alvadia

Quelha das Fontaínhas em obras



Mogadouro

Cogumelos abrem o apetite na época de Primavera
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O concelho de Mogadouro é, nos meses de Abril e Maio, um dos destinos de eleição dos adeptos de cogumelos silvestres. 
Nesta época, no planalto mirandês e no vale do Sabor nascem e crescem as pantorras (morchella esculenta), que para 
alguns especialistas são considerados um dos três melhores cogumelos que se conhecem. Muito apreciado em várias 
regiões do País, este fungo começa a constar com regularidade nos cardápios de restauração, já que liga bem com pratos 
de carne ou peixe. A forma do seu chapéu faz lembrar favos de mel. Com uma cor castanha e pé branco, estes cogumelos 
podem ser encontrados em zona húmidas próximas dos cursos de água, junto a eucaliptos ou outras árvores.

Talhas

Benjamim Rodrigues
em programa da SIC
A freguesia de Talhas continua a ser 
divulgada em diversos programas de 
televisão. Da última vez, o presidente 
Benjamim Rodrigues foi convidado 
de Fátima Lopes no programa da SIC  
intitulado “Vida nova”.

Canedo

Cemitério de Pombeiro
com melhor acesso
O cemitério de Pombeiro encontra-se 
dotado dum melhor acesso, graças à 
pavimentação do caminho. O arrua-
mento deixou de ser em terra batida e 
efectua-se agora por cima dum tapete 
betuminoso.

Felgueiras

Toponímia debatida 
em Assembleia
Decorreu na tarde do dia 24 de Abril, 
na sede da Junta de Freguesia de Fel-
gueiras, uma reunião extraordinária 
da Assembleia de Freguesia, que 
teve como ponto único o processo 
toponímico. 
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Caldas de Aregos

Provas de remo trazem o desporto e a festa ao cais turístico-fl uvial
No âmbito das Escolinhas do Des-
porto, decorreu em Caldas de Ar-
egos a regata "Aregos a Remar". 
A prova contou com a presença de 
cerca de 175 jovens de sete clubes 
nacionais: Infante, Portus Cale, 
CDUP, Vilacondense, Sport Club 
Porto, Clube Náutico de Caldas de 
Aregos e Fluvial Portuense.
O primeiro lugar foi atribuído à Es-
cola Infante, que contabilizou 82 
pontos. O segundo lugar pertenceu 
ao Sport Club Porto, que somou 80 
pontos. Com 46 pontos, o Vilacon-
dense assegurou o terceiro lugar.
O evento foi uma organização con-
junta do Município de Resende e 
do Clube Náutico de Caldas de 
Aregos, com o apoio das Juntas de 
Freguesia de Anreade e Miomães e 
dos Bombeiros Voluntários.
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Foi aprovado pela Assembleia de 
Freguesia o documento de presta-
ção de contas relativo ao ano de 
2009. Na apresentação das Contas 
de Gerência de 2009, o presidente 
da Junta de Bairros, na explicação 
que deu à Assembleia de Fregue-
sia, demonstrou que o Executivo 
manteve o mesmo rigor na con-
tenção das despesas correntes e 
na gestão dos recursos fi nanceiros 
durante 2009. Para 2010, espera-se 
a continuidade da execução de or-
çamentos planos reais e rigorosos 
na gestão dos dinheiros públicos.

Bairros

Assembleia aprova
prestação de contas

O fi nal de Abril assinalou a inau-
guração da Biblioteca Municipal 
de Ribeira de Pena e da Biblio-
teca e Arquivo da Casa de Santa 
Marinha. A biblioteca municipal 
representou um investimento de 
1,6 milhões de euros, fi nanciado 
pela autarquia e pelo Estado.
A Biblioteca e Arquivo da Casa de 
Santa Marinha, doada em 1984 por 
Maria Dolores Celso à Câmara, 
vai receber o espólio de grande 
interesse cultural e histórico para 
o concelho e para toda a região, 
como manuscritos, escrituras e 
documentos.

Ribeira de Pena

Inaugurados biblioteca 
e Arquivo da Casa

A Junta de Freguesia de S.Romão 
vai disponibilizar, a partir do mês 
de Maio, o espaço de internet no 
edifício da sede, sendo este serviço 
totalmente gratuito para a popula-
ção de S. Romão de Aregos.

À procura de cão perdido
O espaço de internet vai servir, 
entre outras situações, para divul-
gar o que se passa em S. Romão 
de Aregos, reforçando um serviço 
já prestado através da página da 
Junta. Foi no site que se deu a co-
nhecer a situação dum cão perdido. 
Proveniente de Coimbra, a família 
tinha ido passar a Páscoa a Matos 
e S. Cipriano, mas o cão pôs-se 
em fuga com medo dos foguetes. 
O animal encontra-se sem coleira, 
mas tem chip, estando devidam-
ente identifi cado, tendo o desa-
parecimento sido comunicado no 
posto da GNR de Resende.

S. Romão de Aregos

Assembleia aprova
prestação de contas



Mirandela
Expressões locais preservadas em livro
Um grupo de quatro habitantes de Mirandela decidiu registar palavras, ditos 
e expressões da terra num livro a que deu o título de “Mirandelês” e que se 
propõe ajudar a preservar o falar típico desta zona transmontana.
A obra reúne 3.600 palavras, algumas das quais já esquecidas ou rejeitadas 
pelo “eruditismo” citadino, mas que os autores da recolha garantem terem toda 
a “legitimidade” e não violarem o bem falar português. A garantia é de Jorge 
Lage, um dos autores da pesquisa, coordenada por Jorge Golias e que teve ai-
nda a participação de João Rocha e Hélder Rodrigues.
“Num tempo de globalização, em que tudo se vai tornando mais igual, inclusive 
o falar, foi intenção dos autores preservar esta memória imaterial, antes que a 
memória nos traia e se percam estas marcas identitárias na lonjura do tempo”, 
esclarecem no prefácio.
O livro foi apresentado a 24 de Abril, em Mirandela, e a consulta permitirá 
esclarecer a origem de algumas palavras como os “narros”, que ao longo dos 
tempos alimentaram rivalidades entre as cidades de Bragança e Mirandela com 
os habitantes de cada uma a apelidarem-se mutuamente com este epíteto.
“Pejorativo” não restam dúvidas de que é, segundo Jorge Lage, que explica no 
livro que afi nal os “narros” eram aqueles que tinham as profi ssões mais pobres, 
como os latoeiros, da periferia da cidade de Bragança, desprezados pelos cita-
dinos. Daí, chamar “narro” a alguém era um insulto.
O livro ajuda a compreender também a origem de nomes de largos de locali-
dades como o dos “Tambarões”, que era afi nal uma fase do processo - a seca-
gem das peles - na  indústria dos curtumes.
Nas mais de 300 páginas, com edição da Câmara de Mirandela, registam-se 
também as variantes do falar desta zona em que as pessoas substituíam os “ois” 
por “eis” e em vez de “bois” diziam “beis” e na tabuada dois vezes um era igual 
a “deis”. As modas citadinas foram anulando muito deste património imaterial 
que se vai também perdendo com os mais velhos.
Os autores do “Mirandelês” garantem, no entanto, que ao contrário do que foi 
ditando o preconceito com a cultura do povo, em muitos casos a maneira de 
falar, ainda que pareça errada, “tem o direito de ser”.
Jorge Lage aponta o caso da forma como em alguns locais se usa o verbo “vir” 
dizendo, por exemplo, em vez de vieste, veniste. Segundo disse, a etimologia 
(raiz) latina da palavra, o venir, “confere o direito a esta forma de falar do 
povo”. As explicações estão nas centenas de notas de rodapé do livro ilustrado 
também com algumas fotografi as.
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O I Encontro do Mel e da Broa, pro-
movido pelo município de Mondim 
de Basto, revelou-se um importante 
meio de divulgação e promoção dos 
produtos que têm marcado a tradição 
gastronómica do concelho.
Durante os três dias do Encontro es-
tiveram representados mais de 30 
produtores de mel e broa do conce-
lho, que proporcionaram aos visitan-
tes momentos únicos de degustação e 
partilha de saberes.
Na sessão de inauguração do certame, 
o presidente da autarquia, Humberto 
Cerqueira, mostrou-se empenhado 
em manter os usos e costumes da 
região, justifi cando que “a realização 
deste Encontro pretende valorizar os 
produtos genuínos que ainda possuí-
mos e que são uma marca das nossas 
gentes, dos nossos usos e costumes”.
“No caso concreto do mel, acredita-
mos que ele poderá, a curto prazo, 
recuperar alguma da importância que 
já teve no concelho. Num tempo onde 
muito se fala de sustentabilidade, 
Mondim pode e deve voltar a olhar 
para o mel e todos os sub-produtos 
como uma óptima oportunidade de 
negócio. Acresce ainda todo o patri-
mónio etnográfi co e arqueológico 
as-sociado, ao qual daremos especial 
atenção nos próximos tempos”, refor-
çou o edil.
O director regional adjunto de Agri-
cultura e Pescas do Norte, António 
Manuel Graça, e o governador civil 
de Vila Real, Alexandre Chaves, que 
também presidiram à sessão, incenti-
varam e elogiaram a aposta neste tipo 
de eventos como forma de promoção 
das tradições locais.
A animação destes dias esteve a car-
go do Grupo Folclórico e Recreativo 
de Vilarinho, do grupo de Gaiteiros 
“A Trouxa Mouxa” e da Banda Filar-
mónica de Mateus.

Mondim de Basto

Mel e broa promovidos
em três dias de festa



CCDR Norte

Pensar desde já o “Norte 2020”
O A Comissão de Coordenação e Desenvolvim-
ento Regional Norte (CCDR-N) promoveu, a 14 
de Abril, nas Caves CÁLEM, em Vila Nova de 
Gaia, uma sessão de trabalho com o objectivo de 
debater e receber contributos para o documen-
to “Norte 2020 – Iniciativa Competitividade & 
Convergência”, uma iniciativa que surge no 
seguimento da estratégia “Norte 2015”.
O documento visa adaptar-se às novas exigên-
cias resultantes da situação económica nacional 
e internacional, tendo em vista a criação de van-
tagens competitivas que contribuam para o de-
senvolvimento da região Norte, nomeadamente 
a partir da aposta nas sete áreas chave “Conhe-
cimento, Inovação e Tecnologia”, “Actividades 
Económicas e Cadeia de Valor”, “Internaciona-
lização”, “Empregabilidade”, “Território e Ci-
dades”, “Conectividades” e “Ambiente, Energia e 
Sustentabilidade”.
Com este debate, a CCDR-N mantém a preocu-
pação em envolver os principais actores region-
ais na elaboração de estratégias relativas ao de-
senvolvimento do Norte do País.
Numa primeira fase, pretende-se receber os 
contributos das Comunidades Intermunicipais e 
da Junta Metropolitana do Porto, das universi-
dades, das entidades responsáveis pelos Pólos de 
Competitividade e Tecnologia / Clusters Region-
ais e das associações empresariais.

“A Minha Rua”

Vale de Cambra e Vizela aderem
a projecto de participação cívica
Os municípios de Vale de Cambra e Vizela in-
tegram, desde o início de Abril, o projecto de 
participação cívica “A Minha Rua”. Com estas 
adesões, são já 32 as câmaras que fazem parte 
desta iniciativa que permite aos cidadãos comu-
nicar as mais variadas situações relativas a espa-
ços públicos e sugerir melhorias directamente à 
autarquia correspondente.
Vale de Cambra e Vizela são as mais recentes câ-
maras municipais a aderir a este projecto, que 
começou com cinco municípios e conta já com 
32, esperando-se que continue gradualmente a 
crescer.
Disponível a partir do Portal do Cidadão, ao uti-
lizar “A Minha Rua” os cidadãos podem assinalar 
directamente no mapa ocorrências que queiram 
ver resolvidas, juntar fotografi as e serão infor-
mados pela autarquia, através de e-mail, assim 
que a situação fi car resolvida.
Estas duas autarquias juntam-se a Abrantes, 
Alcanena, Alvaiázere, Ansião, Arganil, Batalha, 
Braga, Borba, Campo Maior, Évora, Figueira da 
Foz, Figueiró dos Vinhos, Lousã, Mangualde, 
Miranda do Corvo, Murça, Nazaré, Óbidos, Oei-
ras, Oliveira de Azeméis, Ourém, Ovar, Pombal, 
Portalegre, Sabrosa, Sabugal, Sobral de Monte 
Agraço, Sousel, Trofa e Vieira do Minho, mu-
nicípios já abrangidos pela iniciativa. 
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Modelo 3

Entrega do IRS adiada
O Ministério das Finanças e da Administração 
Pública (MFAP) adiou para 19 de Abril o iní-
cio do prazo para as entregas por Internet das 
declarações Modelo 3 relativas à segunda fase, 
que abrange os contribuintes que, em 2009, 
tenham obtido outros tipos de rendimentos que 
não apenas relativos a trabalho dependente e/ou 
pensões. Em consequência, o fi m do prazo de en-
trega desta fase foi também prorrogado por mais 
três dias, terminando a 28 de Maio.
O MFAP esclareceu que o adiamento “em nada 
prejudicará os contribuintes”, uma vez que às 
entregas efectuadas até à nova data é aplicado 
“o prazo máximo de 20 dias para a emissão do 
reembolso, nos casos em que este seja devido e 
desde que verifi cados os requisitos estabelecidos 
para esse efeito”.
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pensar-carrazeda.blogspot.com

Serviços Sociais: - dois pensares
Há serviços que devem ser garantidos a todos, sobretudo 
aos mais desfavorecidos: a saúde, a educação, a assistência 
infantil, a assistência na velhice, além de outros.
Como garantirem-se melhor estes serviços: através de or-
ganismos estatais ou outras instituições, designadamente 
movimentos de boa-vontade, leigos e religiosos?
Para uns, indubitavelmente, pertence ao Estado zelar pela 
existência da totalidade de todos esses serviços, já que 
recebe os impostos para o seu fi nanciamento.
Para outros, os cidadãos passariam a pagar menos impos-
tos e, em contrapartida, fi cariam eles, cidadãos, respon-
sabilizados por muito do que é prestado pelo Estado.
Isto teria a vantagem de responsabilizar os cidadãos pelo 
bom funcionamento de muitas instituições sociais, im-
pedindo-os de atirar todas as obrigações para essa entidade 
distante, chamada Estado, governada por funcionários, 
por vezes, indiferentes ao bom ou mau funcionamento dos 
serviços, mais interessados na satisfação dos interes-ses 
corporativos. Com a governação através de diversifi cadas 
instituições, os problemas seriam acompanhados mais de 
perto, de formas mais autónomas e com menor burocracia.
Existem, na realidade, movimentos, associações e institu-
ições que têm uma vocação social meritória, aos quais, por 
vezes, é retirada a possibilidade de porem em prática toda 
a boa vontade, uma vez que as hipotéticas actividades são 
absorvidas pelo todo-poderoso Estado.
Há mesmo muitas entidades (as várias igrejas, em espe-
cial a Igreja Católica) que se dedicam sobretudo a actos 
de culto (de adoração a Deus) e a rituais como baptizados, 
casamentos e funerais, que são presididos pelos elementos 
mais importantes, que poderiam passar a dedicar-se mais 
a outras actividades de amor ao próximo (obras sociais) 
desde que aqueles actos de culto e rituais pudessem ser 
delegados noutros elementos, passando os elementos mais 
importantes a dedicarem-se mais à coordenação dos actos 
de culto e rituais e dos actos sociais.
Estamos, pois, aqui, perante duas visões diferentes, que 
não têm necessariamente de se opor, podendo até comple-
mentarem-se, em maior ou menor grau.
A escolha política que qualquer dia teremos de tomar, en-
tre outras coisas, residirá nesta: a solução mais estatal do 
Partido Socialista ou a solução mais diversifi cada e privada 
do Partido Social Democrata.

João Lopes de Matos

pensarbasto.blogspot.com

O Sabor da despedida
Foi transmitido na RtpN um excelente documentário, “o 
sabor da despedida”, acerca da atrocidade que estão a en-
gendrar ao rio Sabor, com opiniões muito bem fundamen-
tadas, por parte de pessoas que fi zeram também a mesma 
radiografi a, do mal que as barragens trarão para a biodi-
versidade, para a memória, história e especifi cidade da 
região de Basto. A abordagem serve para todos os lugares 
que serão desvirtuados pelos muros de silêncio. E a EDP 
diz compensar todas as perdas com a criação de centros 
de interpretação ambiental, que nunca conseguirão repro-
duzir um museu que se foi fi xando durante milhares de 
anos, e deixará as gerações vindouras privadas do contacto 
directo dos sentidos com a natureza selvagem, fi cando um 
vazio na memoria da identidade que abrirá um fosso entre 
gerações. 

castelopaiva-online.blogspot.com

“Noite Diferente” em Souselo
Decorreu no passado dia 24 de Abril a reedição da 1.ª Gala 
“Noite Diferente” realizada pela Associação de Solidarie-
dade Social de Espadanedo, no Gimnodesportivo da EB 
2/3 de Souselo, tendo conquistado com enorme sucesso, 
os mais de 600 espectadores que encheram por completo 
aquele espaço. Esta reedição foi feita em parceria com a 
Associação de Solidariedade Social de Souselo, já que as 
duas instituições têm em mãos a angariação de fundos 
para a construção dos equipamentos de apoio (Lar Nos-
sa Senhora de Lurdes e Lar de Idosos de Souselo). Numa 
apresentação em tudo semelhante à realizada a 1 de Abril, 
esta teve, porém, alguns ajustes, tendo em conta a associa-
ção parceira, assistindo-se a um espectáculo mais ilustra-
do com novos momentos de humor, musicais e de refl exão.
Salientamos e agradecemos uma vez mais, a todos aqueles 
que participaram e foram intervenientes directos nestes 
eventos, por toda a sua disponibilidade e abnegação ap-
enas com o sentido de ajudar estas causas. Para eles o nos-
so reconhecido e sincero obrigado, mas também a nossa 
disponibilidade em continuar a apoiar a edição de uma 
segunda Gala, já que pelos mesmos foi demonstrado essa 
intenção.
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Beira Grande
Carrazeda de Ansiães


