
Publicação Mensal . nº6 . seteMbro 2010

pág.04 pág.04

A delegação da Cruz Vermelha de Ri-
beira de Pena, o Município de Ribeira de 
Pena e a Fábrica da Igreja Paroquial do 
Salvador, uniram-se para abrir uma Loja 
Solidária.

O Cortejo Etnográfico foi um dos pontos 
altos da XII Feira do Linho – Mostra de 
Produtos Locais de Ribeira de Pena, rea-
lizada em Agosto, elevando os parâme-
tros de qualidade das anteriores edições. 

O investimento da Câmara Municipal 
de Ribeira de Pena na Biblioteca Muni-
cipal e na Biblioteca e Arquivo da Casa 
de Santa Marinha coloca ao dispor 
da população novas tecnologias.

Câmara apoia alunos na 
abertura do ano lectivo

pág.05

Município inaugura duas 
bibliotecas

Loja Solidária ajuda 
familias carenciadas

XII Feira do Linho mantém 
a tradição
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Famílias recebem subsídio de 
incentivo à natalidade 

34 mil euros para Bolsas de Estudo

No passado dia 3 de Agosto, a Câ-
mara Municipal de Ribeira de Pena 
entregou 59.200 euros a 104 famí-
lias do concelho referente ao paga-

mento faseado do incentivo à natali-
dade. Desde o inicio do ano já foram 
distribuídos cerca de 240.000 euros 
de incentivo à natalidade. A cerimó-

nia decorreu nas instalações do Au-
ditório Municipal.

No distrito de Vila Real, o Município 
de Ribeira de Pena é aquele que paga 
o maior subsídio mensal de natali-
dade, continuando assim a cumprir 
com esta ajuda aos casais, visando 
estimular o próprio rejuvenescimen-
to do concelho e o combate à deser-
tificação.

Esta iniciativa é uma medida que foi 
adoptada há cerca de quatro anos 
pela autarquia, e tem na sua génese 
o interesse do Município em contri-
buir para uma densidade demográfi-
ca mais consistente, surgindo assim 
a decisão de atribuir mensalmente 
200 euros a todas as crianças nos 
seus primeiros anos de vida. 

Sabendo as grandes dificuldades 
económicas que atingem as famílias 
mais desprotegidas, este incentivo 
assume, cada vez mais,  um impor-
tante papel de complemento social 
cumprindo plenamente o objectivo 
da sua atribuição. 

No passado dia 28 de Junho, de-
correu a entrega das Bolsas de 
Estudo aos alunos do Ensino Su-
perior do concelho. Cerca de 85 
estudantes receberam 400 euros 
referentes ao ano lectivo 2009/10.

As bolsas de estudo atribuídas 
têm por objectivo apoiar no início 
e no prosseguimento dos estudos 
todos os alunos que revelem von-
tade em singrar na sua vida aca-
démica. 

O subsídio, com valor total de 
34.000 euros, destina-se a aloja-
mento, alimentação, transporte, 
material escolar e propinas, entre 

outras despesas. Expressa ainda 
uma vontade e um esforço do Mu-
nicípio em contribuir para o suces-
so escolar dos alunos do concelho.  

O Município de Ribeira de Pena faz 
parte do número restrito de Câ-
maras do distrito de Vila Real que 
promove iniciativas de incentivo ao 
sucesso universitário. 

No ano lectivo 2008/09 a Câmara 
Municipal disponibilizou 40.000 
euros para um total de 100 jovens 
beneficiários. 
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XII Feira do Linho e Cortejo 
Etnográfico mantêm tradição

A XII Feira do Linho – Mostra de 
Produtos Locais de Ribeira de Pena, 
que decorreu de 6 a 8 de Agosto, 
elevou nesta edição os seus parâ-
metros de qualidade. Com um novo 
espaço e um novo figurino, o Muni-
cípio apostou forte no seu programa 
de animação e na gastronomia, re-
sultando num aumento significativo 
do número de visitantes e de vendas.

A Feira do Linho faz parte de uma 
estratégia de desenvolvimento in-
tegrado, assente no aproveitamento 
dos recursos naturais do concelho, 
nomeadamente a gastronomia, a 
cultura e a riqueza paisagística na-
tural, tornando-se também um forte 
meio de divulgação e promoção das 
várias potencialidades locais. 

Na edição deste ano, estiveram pre-
sentes 130 stands, representando o li-
nho e outros tipos de artesanato local, 
bem como três restaurantes, onde os 
visitantes puderam desfrutar as vá-
rias iguarias de leitão, vitela maronesa 
e milhos ricos. O certame, organizado 
pela Câmara Municipal de Ribeira de 

Pena, foi uma vez mais o expoente de 
uma actividade artesanal milenar que 
tem perdurado ao longo dos séculos.

A XII Feira do Linho teve um dos seus 
momentos mais altos com o desfile 
do cortejo etnográfico “Usos e Costu-
mes das Terras de Pena”, pelo terceiro 
ano consecutivo, uma verdadeira ale-
goria dos viveres e saberes da popula-
ção do concelho nomeadamente das 
actividades rurais e outras tradições 
em vias de extinção. 

Cerca de 40 carros alegóricos per-
correram as principais ruas de Ribei-
ra de Pena representando as 7 fre-
guesias do concelho. 

A Câmara Municipal também parti-
cipou no cortejo, com o carro temá-
tico –“A evolução da escola até aos 
dias de hoje”.

O público recordou algumas activi-
dades tradicionais como a extracção 
do minério, a lavaria, a malhada do 
centeio, a socaria, o ferreiro e a car-
pintaria antiga. Os ciclos do linho e 

da lã e o pastoreio, foram outros dos 
motivos de interesse do Cortejo Et-
nográfico. 

A XII Feira do Linho contou ainda 
com a actuação dos Minhotos Maro-
tos, vários Ranchos Folclóricos, Saúl 
e a Sua Banda, Os Azeitonas, um dos 
maiores sucessos musicais da actu-
alidade, e ainda a Banda Espanhola 
D’Atacón.
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Loja Solidária abre portas
A delegação da Cruz Vermelha de 
Ribeira de Pena, o Município de Ri-
beira de Pena e a Fábrica da Igreja 
Paroquial do Salvador, uniram-se 
para abrir uma Loja Solidária em Ri-
beira de Pena.

Este projecto tem como objectivo 
suprir as necessidades imediatas de 
famílias carenciadas, através da re-
colha de objectos usados ou novos, 
doados por particulares ou empre-
sas: Roupas, calçado, utensílios do-
mésticos, roupas de cama, brinque-
dos, móveis, e tudo aquilo que já não 
faz muita falta mas que pode fazer a 
diferença para tantas famílias. Estes 
objectos serão posteriormente doa-
dos ou vendidos por um preço sim-
bólico às famílias do concelho mais 

carenciadas e referenciadas pelos 
serviços sociais.

A Loja Solidária funciona na Casa do 
Povo de Ribeira de Pena, às quartas 
e quintas–feiras e em dias de Feira, 
das 09h00 às 12h30. 

O contributo pode ser feito a qual-
quer momento. Para tal, pode dirigir-
-se à Loja, à Divisão Sócio-Cultural da 
Câmara Municipal de Ribeira de Pena, 
à Junta de Freguesia da sua área de 
residência ou à Paróquia do Salvador.

Inauguração da Biblioteca Municipal e 
do Arquivo de Sta. Marinha

A cerimónia de Inauguração da 
Biblioteca Municipal de Ribeira de 
Pena e da Biblioteca e Arquivo da 
Casa de Santa Marinha realizou-se 
no passado dia 30 de Abril.

A Biblioteca Municipal de Ribeira de 
Pena representa um investimento de 
1,6 milhões de euros, financiado pela 
Câmara Municipal e pelo Estado Por-

tuguês, e dispõe de informação ne-
cessária, que possibilitará a pesquisa 
facilitada, o estudo infantil, básico e 
académico, literário e histórico local, 
bem como conteúdos de base cientí-
fica, com salas de estudo e de leitura.

O recurso a novas tecnologias vai per-
mitir a consulta rápida de livros, de 
CD-ROM, ou DVD nos mais variados 

campos de interesse, sendo a pesqui-
sa apoiada por meios informáticos e a 
utilização dos computadores gratuita.

A nova Biblioteca Municipal tem 
ainda serviços de apoio às bibliote-
cas escolares, apoio a vídeo, auditó-
rio/sala polivalente, catálogo auto-
matizado, colóquios, computadores 
self-service, empréstimo domicili-
ário, exposições temporárias, hora 
do conto, internet, leitura animada, 
publicações periódicas e reprografia.

No que diz respeito à Biblioteca e 
Arquivo da Casa de Santa Marinha, 
doada em 1984 por Maria Dolores 
Celso à Câmara Municipal, vai re-
ceber o espólio de grande interesse 
cultural e histórico para o concelho 
de Ribeira de Pena e para toda a re-
gião, constituído por manuscritos de 
António Canavarro de Valadares, e 
de seu pai Dr. Francisco Canavarro 
de Valadares, bem como escrituras 
e documentos referentes à Casa de 
Santa Marinha. 
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Animação no Dia Mundial da Criança
Para comemorar o Dia Mundial da 
Criança, que se celebra a 1 de Ju-
nho, a Câmara Municipal propor-
cionou a cerca de 400 crianças, um 
conjunto de actividades nomeada-
mente, um teatro de fantoches re-
alizado pelos formandos do Curso 
EFA de Acção Educativa do Centro 
de Formação de Chaves, insuflá-
veis, balões, pipocas, pinturas fa-
ciais, jogos populares, entre outros.

Para assinalar o dia realizou-se 
ainda, na Praça do Município e Jar-
dim da Vila, uma exposição de Es-
pantalhos elaborados pelos alunos 
do Agrupamento de Escolas de Ri-
beira de Pena, com recurso a ma-
teriais reciclados.

Câmara apoia alunos na abertura 
do ano lectivo 2010/2011
O Município de Ribeira de Pena 
inaugurou o novo ano lectivo com a 
entrega de material escolar a 400 
crianças do Ensino Pré-Primário e 
do 1º Ciclo do Concelho.

Com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal, Agostinho Pinto, 
foram distribuídos manuais escola-
res e mochilas nas várias escolas 
das Freguesias.

Esta iniciativa do Município insere-
-se nas medidas de apoio à comu-
nidade escolar que têm vindo a ser 
implementadas nos últimos anos, 
numa lógica social de minorar os 
custos das famílias com o ensino. 

Representa ainda o esforço da au-
tarquia no investimento nas gera-
ções futuras no sentido de lhes pro-
porcionar melhores meios e elevar 
a qualidade do próprio ensino. Fica 
assim patente a vontade e o objec-
tivo de contribuir para o sucesso 
escolar dos alunos do concelho.  
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Musical “José e o Deslumbrante Manto 
de Mil Cores” encantou população
O Municipio em colaboração com o 
Agrupamento de Escolas de Ribeira 
de Pena, realizou no dia 19 de Ju-
nho, na Praça do Município, o musi-
cal “José e o Deslumbrante Manto 
de Mil Cores” (título original: Joseph 
and the Amazing Technicolor Dre-
amcoat). Trata-se de um dos mais 
famosos musicais da dupla Andrew 
Lloyd Webber (música) e Tim Rice 
(letras), autores de obras tão famo-
sos como Cats, Fantasma da Ópera 
ou Evita.

Esta obra é baseada na estória bí-
blica de José, filho de Jacob, que 
tinha o dom de interpretar os so-
nhos. Com muitas peripécias e al-
guns quase-dramas, este divertido 
musical assume algumas seme-
lhanças com a ópera-rock “Jesus 
Christ Superstar”, dos mesmos 
autores. Ficaram especialmente 
famosas as canções “Any Dream 
Will Do”, “Close Every Door” e “One 
More Angel in Heaven”.

O espectáculo foi apresentado com um 
elenco de actores/cantores profissio-
nais, acompanhados por uma orques-
tra ao vivo, e contou com a participação 
especial de 300 crianças do agrupa-
mento de escolas de Ribeira de Pena.

“José e o Deslumbrante Manto de 
Mil Cores” é um musical de cor e rit-

mo sendo desde há vários anos acla-
mado na Broadway e no West End 
londrino como “o musical de toda a 
família”, tendo sido recentemente 
inserido no Guiness Book of Records 
como o musical que mais tempo es-
teve em digressão.

Taça de Portugal de Downhill 
supera expectativas 
A segunda corrida pontuável para a 
Taça de Portugal de Downhill (DHI), 
disputada em Ribeira de Pena a 17 e 18 
de Abril, superou as expectativas a nível 
de competitividade. 

O madeirense Emanuel Pombo (Liberty 
Seguros/Specialized) foi o mais rápido 
numa pista dura e exigente mas que 
agradou a todos os pilotos participantes. 

O segundo classificado foi Luís Ferreira, 
enquanto o campeão nacional Cláudio 
Loureiro (Team Bike Zone/MC Felguei-
ras ) alcançou a quarta posição e perdeu 
a liderança da Taça para Emanuel Pom-
bo. O único piloto que preferiu o tempo e 
a pista molhados foi o britânico Alex Bond 

(Team Skene), terceiro classificado. 

No sector feminino, a espanhola Ainhoa 
Fontan (Moto Bike PC) foi a mais rápida, 
repetindo o sucesso espanhol já alcan-
çado pela compatriota Carmen Marti-
nez na prova inaugural da Taça de Por-
tugal. No escalão júnior, Castro Caldas 
(Team Commençal/Sram) foi o melhor 
em Ribeira de Pena .

Em cadetes, Ruben Horta (MCF/ COD 
Município São Brás) foi o vencedor, e Ri-
cardo Soares (GD Fundação Jorge An-
tunes) foi o Veterano A mais rápido. 
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Melhores vias de comunicação na 
Freguesia de Limões
A Câmara Municipal está a requalificar 
a Estrada Cerva/Macieira/Bobal, princi-
pal via de comunicação da freguesia de 
Limões, respondendo assim a um an-
seio antigo da população.

A requalificação desta via, que se en-
contrava bastante degradada, inclui a 
remodelação das infra-estruturas e pavi-
mentação, e vai custar 568 mil euros.

A obra resulta de uma candidatura 
submetida e aprovada pela Comunida-
de Intermunicipal de Trás-os-Montes 
(CIM), no âmbito do Programa Opera-
cional Regional do Norte, aviso de con-
curso no domínio da “Qualificação do 
Sistema Urbano - Mobilidade Territorial” 
do Eixo Prioritário IV, que diz respeito a 
intervenções de beneficiação e requalifi-

cação da rede viária municipal. A rectifi-
cação da Estrada Cerva/Macieira/Bobal, 
é co-financiada em 80% sendo a restan-
te quantia suportada pela Autarquia.

É de referir que os trabalhos já se en-
contram em fase de conclusão e englo-
bam a rectificação do piso e respectiva 
pavimentação ao longo dos 6 Km.

Geminação de Ribeira de Pena 
com  a vila de Saint-Galmier
No dia 7 de Maio decorreu a cerimó-
nia oficial da assinatura do Protoco-
lo de Geminação entre os Municípios 
de Ribeira de Pena e Saint - Galmier 
(França). Este acordo de cooperação 
foi subscrito pelo Presidente da Câ-
mara Agostinho Pinto e o Maire da 
edilidade francesa, Jean Yves Char-
bonnier.

Este acto oficial demonstrou o cul-
minar da vontade e do esforço dos 
dois municípios no estreitar de re-
lações que abrirá portas a vários 
intercâmbios de índole escolar, des-
portiva e cultural e que beneficiará 
ambas as comunidades. 

A vila de Saint -Galmier acolhe, há 
mais de 50 anos, um numeroso nú-
cleo populacional de portugueses, al-
guns oriundos do concelho de Ribeira 
de Pena com participação activa no 
desenvolvimento e progresso da vila. 

Depois da cerimónia de assinatura 
do Protocolo de Geminação entre 
os Municípios de Ribeira de Pena e 
Saint–Galmier, seguiu-se a inaugu-
ração da Praça de Saint - Galmier e 
visita ao Quiosque da Água.

Saint-Galmier é uma comunidade 
francesa da região Ródano-Apes, no 
Departamento de Doubs. Estende-
-se por uma área de 19,47 km e tem 
cerca de 6.000 habitantes.
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Férias Desportivas 2010

VOXPOP
Face à crise actual, considera 
importante a oferta de manuais 
escolares pelo Munícipio?

MARIA DE 
LuRDES 
BAPTISTA 
35 anos
Salvador

“É muito importante esta ajuda da 
Câmara para o orçamento familiar, 
pois ajuda a suportar as despesas 
que temos com a escola. Acho que 
é uma iniciativa que deve continuar 
a existir”.

MARIA 
ADELAIDE
49 anos
Salvador

“Tudo o que seja para ajudar as 
famílias é sempre bem-vindo. 
É uma boa acção do Município 
pois evita a compra dos manuais 
escolares, e assim poupamos 
alguma coisa”.

ISABEL 
SILvA 
40 anos 
Salvador

“A ajuda da Câmara é preciosa 
para muitas famílias que têm fi-
lhos na escola e é muito impor-
tante quando estamos a atra-
vessar uma situação económica 
difícil.  A autarquia cumpre uma 
missão que deveria pertencer ao 
Estado e é um exemplo que deve-
ria ser seguido por outras“.

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE E EDIÇÃO Câmara Municipal de Ribeira de Pena PERIODICIDADE Mensal DIRECÇÃO Agostinho Pinto - Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena 
COORDENAÇÃO Gabinete de Apoio à Presidência IMPRESSÃO Minerva Transmontana Tipografia Lda. TIRAGEM 2000 exemplares DEPÓSITO LEGAL 295411/09 
DISTRIBuIÇÃO GRATuITA

As “Férias Desportivas 2010”, que 
decorreram de 23 de Junho a 9 de 
Julho, representam uma iniciativa 
do Município de Ribeira de Pena cujo 
principal objectivo é ocupar de forma 
activa e saudável as crianças e jovens 
do  concelho durante o período de fé-
rias de Verão.

A autarquia disponibilizou recursos 
materiais e humanos para proporcio-
nar aos mais de 200 jovens, muitos 

deles originários de agregados fami-
liares com condições sócio-econó-
micas desfavorecidas e em períodos 
em que os encarregados de edu-
cação não podem estar presentes, 
um conjunto de actividades lúdico-
-educativas e desportivas. Promove 
assim o convívio, a integração social, 
o espírito de iniciativa e a realização 
pessoal, desempenhando um papel 
importante na formação e educação 
dos jovens.

Iv Festa do Emigrante 
promove convívio

O Município de Ribeira de Pena pro-
moveu, em Agosto, a IV Festa do 
Emigrante. O evento, que decorreu 
na Praça do Emigrante, constituiu 
mais uma vez o ponto de encontro 
da comunidade emigrante. 

A gastronomia e a animação fizeram 
parte do convívio  de todos aqueles 
que visitam a sua terra de origem. O 
programa contemplou a actuação 
do Rancho Folclórico de Balteiro 
(Ribeira de Pena), os Ranchos Fol-
clóricos de Agunchos (Ribeira de 
Pena), Arosa (Cabeceiras de Basto), 
ACLPAR (Petit Quevilly) e do Grupo 
Folclórico da Mocidade Portuguesa 
(Luxemburgo). Para animar a Me-
renda Convívio actuou ainda o Grupo 
Musical KONTAKTO.

O Presidente da Câmara Municipal 
de Ribeira de Pena, Agostinho Pin-
to, reafirmou o sucesso da Festa: 
“Não podemos esquecer aqueles 
que, na procura de melhores con-
dições de vida, foram obrigados 
a procurar outras paragens, mas 
que continuaram a respeitar a sua 
identidade e as suas origens, con-
tribuindo para a riqueza e progres-
so do nosso concelho”. 

O Município tem em funcionamen-
to, desde Outubro de 2007, um Ga-
binete de Apoio ao Emigrante cuja 
função consiste em ajudar em ter-
mos documentais, os cidadãos que 
estejam em vias de regressar ou 
ainda a trabalhar no estrangeiro. 


