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População unida 
na limpeza de caminhos
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revista.jfreguesia
O portal jfreguesia.com é dedicado às autarquias nacionais, desde

freguesias a câmaras municipais, tendo como objectivo prestar informação útil aos 

decisores locais e permitir que as populações tenham um 

conhecimento mais completo e atempado do que se passa nas respectivas 

localidades.

Ajude-nos a melhorar, enviando sugestões, críticas e comentários para o email 

joao.ribeiro@energica.com.pt.

Contactos
Enérgica - Internet & Software , lda.
Rua dos Navegantes, 24   -   4000-357 Porto
geral@energica.com.pt

Telefone: 225 072 630
Fax:         225 072 639

http://www.jfreguesia.com

POCAL - Plano Ofi cial 

de Contabilidade das Autarquias Locais

A gestão autárquica tem por objectivo fornecer infor-

mação aos órgãos autárquicos para tomada de decisões, 

quer políticas quer de gestão. Devendo refl ectir os actos 

de gestão do ponto de vista orçamental, relativamente à 

despesa e à receita.

A aplicação que disponibilizamos foi desenhada e pensada 

nos utilizadores com maior difi culdade no domínio dos 

meios  informáticos. Nesse sentido a aplicação é de fácil 

manuseamento e intuitiva, tal como comprovam os muitos 

utilizadores nossos clientes.

Lei nº2 /2007, Artigo 49.º - Publicidade

2—As autarquias locais, as respectivas associações e as 

entidades do sector empresarial local devem disponibilizar 

no respectivo sítio na Internet os documentos previsionais 

e de prestação de contas referidos na presente lei, nome-

adamente:

a) Os planos de actividades e os relatórios de 

actividades dos últimos dois anos;

b) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamen-

tos, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a 

demonstração de resultados 

inclusivamente os consolidados, os mapas de 

execução orçamental e os anexos às demonstrações fi nan-

ceiras, dos últimos dois anos;

c) Os dados relativos à execução anual dos planos plurian-

uais.

Software autárquico

Sites administráveis

http://www.energica.com.pt
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A Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Norte (ON.2) promoveu 

em Vila Real, no dia 11, a apresentação dos 25 projectos de natureza infra-estrutural 

aprovados no âmbito do ON.2, com um investimento de 32 milhões de euros, que 

concretizam importantes prioridades defi nidas no Plano de Desenvolvimento Turístico 

do Vale do Douro.

O apoio do ON.2 – Oz Novo Norte concedido a estes projectos, traduzido num co-fi -

nanciamento de 21 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 

visa qualifi car e valorizar a oferta turística do destino “Douro”, numa óptica de pro-

moção da excelência turística regional e de criação de condições para novos investi-

mentos privados de elevada qualidade. Dos investimentos assegurados destacam-se 

acções em áreas como o turismo fl uvial, a sinalização turística, o património histórico-

cultural e a qualifi cação dos recursos humanos para o sector turístico, o património 

ambiental e o desenvolvimento rural e local.

Resende

O IX Festival da Cereja realiza-se no fi nal 

deste mês, mais precisamente no fi m-de-

semana de 29 e 30. O programa começa 

pelas 15h00 com a venda deste afamado 

fruto, no largo da feira. A animação musical 

de sábado está entregue aos “Roncos e cur-

iscos” e aos  “Andarilhos”, dois grupos de 

música popular que vão actuar em frente à 

Câmara. O fogo-de-artifício será lançado 

às 23h45. No domingo, a venda arranca às 

10h00 e o cortejo temático sai à rua pelas 

15h00. Os grupos “Mosca tosca”, “Quintaro-

las”, “Barca dos castiços” e “O karrossel” 

estão responsáveis pela animação musical.

Presidente da Câmara de Baião 
atende população da freguesia 
na sede da Junta

O presidente da Câmara de Baião, José 

Luís Carneiro, deslocou-se à freguesia de  

Valadares, no dia 5 de Maio, para tomar 

conhecimento mais aprofundado das ne-

cessidades da população. A presidente da 

Junta de Valadares, Ilda Borges, também 

marcou presença na reunião.

A visita insere-se no projecto “Câmara à 

Porta”, uma iniciativa imple-

mentada este mandato para aproximar a 

administração local dos cidadãos. Seg-

undo a fi losofi a do “Câmara à Porta”, José 

Luís Carneiro desloca-se a cada uma das 

freguesias do concelho para a realização de 

reuniões de trabalho. O atendimento aos 

munícipes é também feito nas juntas de 

freguesias.

Neste sentido, José Luís Carneiro faz-se 

acompanhar de técnicos da autarquia, com 

vista à planifi cação das obras a levar a 

cabo, segundo as prioridades defi nidas con-

juntamente com os autarcas de freguesia. 

As equipas de Administração Directa da 

autarquia são de seguida mobilizadas para 

o terreno, de modo a agilizar a realização 

dos trabalhos.

Na reunião de dia 5 de Maio participou 

também o presidente da Junta de São 

Tomé de Covelas, António Vieira, visto que 

algumas das obras a levar a cabo com-

preendem o território das duas freguesias. 

Até ao momento a iniciativa “Câmara à 

Porta” realizou-se nas freguesias de Santa 

Leocádia, Mesquinhata, Grilo e Ribadouro.

Valadares
Apresentados projectos para turismo no Douro

CCDR-Norte

Festa da Cereja no último fi m-de-semana de Maio
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Campeã

Um grupo de alunos do 12.º A - Bárbara Silva, Bruno Martins, Carla Gomes, Cid Gomes, 

Mónica Silva e Ricardo Pinto - da Escola Secundária de S. Pedro angariou fundos, no âm-

bito da disciplina de área de projecto, através da iniciativa “Como Ultrapassar Barreiras”, 

que permitiram a aquisição de uma cadeira de rodas.

Concretizada esta etapa, o grupo contactou a Divisão de Acção Social da Câmara de Vila 

Real para que indicasse um munícipe referenciado, cuja necessidade dum equipamento 

desta natureza fosse prioritária. A autarquia, no âmbito da ligação que tem com as IPSS 

locais, sinalizou um utente do Centro Social e Paroquial da Campeã, José Dinis da Silva 

(Vila Cova), acamado, ao qual esta cadeira lhe vem possibilitar maior mobilidade.

Na sessão de apresentação do trabalho marcaram presença os alunos responsáveis pelo 

projecto, a esposa de José Dinis, Isilda Meireles (que recebeu a cadeira de rodas), a dra. 

Iolanda, directora do Centro Social e Paroquial da Campeã, e Ana Vilaverde, da Divisão de 

Acção Social da Câmara.

Para além desta componente, a apresentação contou ainda com a presença de elementos 

da APC de Vila Real e Sabrosa, os quais proporcionaram uma demonstração de boccia, 

uma modalidade de desporto adaptado.

                                                                                                         

A Associação de Municípios do Douro 

Superior vai promover, em Junho, dois 

encontros de canoagem para apresen-

tar o Douro como destino de turismo 

náutico. Ambas as iniciativas, de quatro 

dias, vão decorrer nos concelhos de 

Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, 

Miranda do Douro, Carrazeda de An-

siães, Vila Nova de Foz Côa e Torre de 

Moncorvo.

A primeira proposta, entre 3 e 6 de 

Junho, apresenta um percurso de 130 

quilómetros em águas bravas. De 10 

a 13 realiza-se um passeio por águas 

mais calmas. O programa engloba 

visitas guiadas, passeios pe-destres e 

degustação gastronómica. O objectivo 

é dar a conhecer o Douro como pacote 

não apenas desportivo, mas também 

cultural e gastronómico, com o valor 

acrescentado da paisagem da mais an-

tiga região demarcada do mundo.

Douro Superior mostra-se ao 
turismo náutico

Utente do Centro Social recebe cadeira de rodas

Associação de
Municípios
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A Comissão de Coordenação e De-senvolvi-

mento Regional do Centro (CCDR-C) está 

a elaborar o inventário de emissões de 

poluentes atmosféricos.

De acordo com o estipulado nos números 

2 e 3, do Artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 

78/2004, de 3 de Abril, compete à CCDR a 

realização, para cada ano civil, do in-

ventário regional de emissões de poluentes 

atmosféricos na área

territorial da respectiva jurisdição, sendo 

obrigatória a disponibilização às CCDR de 

toda a informação relevante e actualizada 

pelas entidades detentoras da mesma, 

públicas ou privadas, incluindo ope-radores 

e entidades responsáveis pela produção de 

dados estatísticos.

O inventário regional é elaborado com 

base na informação recolhi-da através de 

um formulário específi co, elaborado numa 

folha de cálculo do programa Microsoft 

Offi ce Excel 97-2003. O formulário para o 

ano 2009 está disponível para download no 

site da CCDR-C. A referida folha de cálculo 

deverá ser preenchida em formato digital 

e enviada, por correio electrónico, para 

o endereço inventario2009@ccdrc.pt. O 

download do formu-

lário deverá ser precedido do down-

load e leitura atenta do fi cheiro de in-

struções, igualmente disponível na página 

da mesma entidade.

Inventário de poluentes 
atmosféricos em marcha

Arqueólogo defende criação de rotas turísticas

Macedo de Cavaleiros pode criar cerca de 20 rotas turísticas no concelho, se as-

sim o entender. Quem o defende é Carlos Mendes, arqueólogo da Associação Terras 

Quentes. Uma rota do barroco, ou uma rota de arqueologia, são apenas dois exemp-

los dados pelo arqueólogo: “Macedo de Cavaleiros está no estádio fi nal e podia dizer-

se para se fazer uma rota do Barroco, uma rota de arqueologia, ou de História”.

Esta possibilidade resulta do trabalho da Associação Terras Quentes e do facto de 

Macedo de Cavaleiros ser dos poucos concelhos do País com todos os bens patrimoni-

ais inventariados. “É um projecto fabuloso e devia ocorrer por todo o País. O que tem 

acontecido em Macedo, com o nosso trabalho, é que o concelho é um dos poucos do 

País com todos os bens patrimoniais inventariados”. Por Macedo já terão passado mais 

de 1.300 pessoas, nacionais e estrangeiras, em regime de voluntariado, para par-

ticiparem nas escavações arqueológicas, “desde Valhadolide a Salamanca e Madrid”. 

Até ao momento, a Associação Terras Quentes já escavou 15 sítios arqueológicos e 

conta lançar mais um caderno, nas Jornadas da Primavera, com o balanço das últimas 

escavações.

As duas praias na albufeira do Azibo 

vão ostentar, pela primeira vez, a ban-

deira azul, atribuída por critérios que 

distinguem a qualidade das praias e da 

água, a informação e educação ambiental, 

a gestão ambiental e dos equipamentos, 

a segurança e os serviços de apoio. A 

Câmara de Macedo de Cavaleiros recebe a 

atribuição com orgulho, mas alerta que a 

qualidade faz aumentar a procura e, con-

sequentemente, a exigência. O objectivo 

da edilidade presidida por Beraldino Pinto 

passa por criar mais uma praia no Azibo, 

evitando a massifi cação das praias da 

Fraga da Pegada e da Ribeira, tanto mais 

que está prevista a criação dum campo de 

golfe na proximidade da albufeira.

Município aguarda pela terceira praia

CCDR-CentroMacedo de Cavaleiros
freguesias   revista.jfreguesia.com
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A editora Legis, vocacionada para obras sobre Direito, tem vindo a reforçar o catálogo 

com diversos volumes sobre Direito autárquico. A título de exemplo, na Colecção Práxis - 

Guias Jurídicos pode encontrar o “Guia Legal do Autarca”, uma obra de 454 páginas que 

reúne a legislação fundamental da administração local referente ao exercício das funções 

de autarca.

Editora especializada disponibiliza obras sobre Direito autárquico

Desde 3 de Maio que se faz a recolha 

de resíduos porta-a-porta, iniciativa 

dirigida aos comércios e serviços da 

freguesia do Sabugueiro, no município 

de Seia. Os comerciantes da aldeia 

que aderiram à iniciativa mostraram-se 

“satisfeitos”.

“Assim é melhor, porque até aqui eu 

juntava o papel e levava-o para Seia 

ou vendia-o a um senhor que o com-

prava”, contou o comerciante António

Maximino, proprietário de um co-mércio 

de venda de artigos em peles, apontan-

do que desta forma evita a acumulação 

de resíduos no armazém do estabel-

ecimento ou o transporte para outros 

locais.

A autarquia de Seia anunciou que criou 

o programa de recolha de resíduos para 

reciclagem porta-a-porta, aten-

dendo à importância destes dois 

sectores “na produção de resíduos de 

embalagens (vidro, papel, cartão, metal 

e plástico)”.

Ao programa de recolha selectiva 

aderiram 28 dos 31 estabelecimentos 

comerciais da freguesia, “que benefi ci-

arão da recolha semanal que ocorrerá 

à segunda-feira”, dia escolhido pela 

maioria dos aderentes, refere.

A primeira recolha foi realizada a 3 de 

Maio, tendo sido recolhidos mate-riais 

para reciclagem em 19 das 28 unidades 

aderentes, num total de 180 quilos de 

papel e cartão, 440 de vidro e 100 de 

embalagens de plástico e metal, seg-

undo a Câmara de Seia.

O presidente da Junta de Freguesia do

Sabugueiro, Ricardo Cabral, explicou 

que a medida só é aplicada junto dos 

comércios porque “os comerciantes 

produzem muitos resíduos para re-

ciclagem”. 

«Na senda da sustentabilidade» é o lema da exposição temática de ambiente e ener-

gia, (AMBIENERGIA) que decorre na Exponor, de 27 a 30 de Maio. Profi ssionais e enti-

dades ligadas ao sector debatem e partilham estratégias para responder aos desafi os 

da preservação e da sustentabilidade ambiental. A Câmara Municipal de Arouca estará 

também presente nesta exposição.

O espaço de exposição da AMBINERGIA 2010 terá cinco temáticas:

- Energia (Apresentação de produtos, equipamentos e serviços para rentabilização en-

ergética);

- Efi ciência Energética (Direccionada para edifícios, empresas ou transportes); 

- Mobilidade (Soluções para deslocações com impactos ambientais mínimos);

- Resíduos (Produtos, equipamento e serviços que permitem a prevenção, reciclagem e 

valorização dos resíduos);

- Conhecimento e Formação Profi ssional (Entidades das áreas de investigação e transmis-

são de conhecimentos).

Câmara marca presença na «AMBIENERGIA» Recolha selectiva chega ao 
Sabugueiro

SeiaArouca

www.legis.pt
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Recolha de livros usados vai dotar nova biblioteca

A biblioteca de Felgueiras está a acei-

tar a oferta de livros usados e de fundos 

documentais. O objectivo é inse-rir as 

dotações no fundo documental da Junta 

de Freguesia, aumentando dessa forma 

a consulta de documentos por parte dos 

fregueses interessados.

Escola básica cedida para festa 
da freguesia

A Comissão de Festas do Santíssimo Sac-

ramento foi autorizada a utilizar a escola 

básica de primeiro ciclo de Feirão para os 

festejos a ter lugar na freguesia. A cedên-

cia do espaço foi aprovada por unanimi-

dade pela autarquia na reunião de Câmara 

que decorreu no dia 3.

AICEP atribui estatuto PIN à
barragem 

O projecto para o aproveitamento hí-drico 

de Ribeiradio-Ermida ganhou o

estatuto de projecto de Potencial Interesse 

Nacional. A decisão foi deli-berada pela 

Comissão de Avaliação e

Acompanhamento dos Projectos PIN, da 

Agência para o Investimento e Co-

mércio Externo de Portugal.

O Núcleo de Protecção da Natureza e Ambiente realizou na sede da Junta, a 7 de 

Maio, uma acção de sensibilização sobre a defesa da fl oresta contra incêndios e 

protecção do meio ambiente. Estiveram presentes elementos da GNR que prestaram 

esclarecimentos sobre as melhores formas de proteger o ambiente e de como evitar 

comportamentos susceptíveis de incorrer em procedimentos contra-ordenacionais.

Acção sensibiliza para protecção do meio ambiente

Pindelo dos Milagres Feirão

Ribeiradio

Felgueiras
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O Campeonato Nacional de parapente arran-

cou, a 13 de Maio, com o Parapente Douro 

Internacional. Esta prova, de três dias, juntou 

em Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à 

Cinta mais de uma centena de pilotos desta 

modalidade de voo sem motor.

Festa das Aves promove recursos naturais

A associação Aldeia organizou, entre os dias 

14 e 17, a Festa das Aves, uma iniciativa com 

o objectivo fundamental de sensibilizar as 

pessoas para a preservação das aves e dos 

habitats.  O evento englobou diversas activi-

dades. como, por exemplo, observação de 

aves e tertúlias.

População une-se para melhorar caminhos

A população de Palaçoulo uniu-se, no dia 15, 

para a “Ida a Caminhos”, um dia de trabalho 

comunitário. Esta tradição, que retoma uma 

prática antiga, consiste na limpeza de cam-

inhos agrícolas, com evidentes repercussões 

positivas para toda a comunidade.

Necrópoles megalíticas 
na National Geographic

A edição portuguesa da revista Natio-

nal Geographic destaca, este mês, 

“uma das maiores necrópoles mega-

líticas do país”, situada no Campo 

Arqueológico da Serra da Aboboreira, 

em Baião.

A revista de origem norte-americana

dedica duas páginas a explicar o modo 

como os monumentos terão sido cons-

truídos, classifi cando-o como “enge-

nharia pré-histórica”. Adianta ainda 

que, durante a pré-história, a Serra da

Aboboreira poderia ter uma popula-ção 

aproximada de 140 indivíduos por

geração.

Segundo o jornalista responsável pelo

trabalho, Jorge Nunes, a publicação 

pretendeu “fazer uma abordagem di-

ferente do habitual”, centrando-nos não 

nos monumentos em si, mas no esforço 

de construção e nas técnicas utilizadas. 

“Queremos dar a conhecer os homens 

que construíram os mo-numentos, no-

meadamente os hábitos e o número de 

pessoas envolvidas”, referiu o repórter, 

que visitou a serra e o núcleo da ar-

queologia do Museu.

Criado em 1978, o Campo Arqueo-

lógico da Serra da Aboboreira abarca 

uma ampla região que se defi ne, grosso 

modo, pela totalidade da bacia do rio 

Ovil. Os monumentos mega-líticos 

datam do 4 milénio a.C., sendo pos-

sível detectar no terreno uma ocupação 

humana que abrange épo-cas históricas 

que vão da Pré-História até à Idade 

Média. Desde 1978 que se iniciou o es-

tudo exaustivo do conjunto de estações 

inventariadas: monu-

mentos megalíticos, estações da Idade

do Bronze, proto-históricas, romanas e 

da Idade Média.

Parapente atrai mais de uma centena de pilotos

Serra da
Aboboreira

Vila Chã da Braciosa

Palaçoulo

Freixo de Espada à Cinta
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Ribeira de Pena olha para o futuro entre a Natureza e as 
obras de Camilo

O concelho de Ribeira de Pena, cujo Foral foi outorgado por D. Afonso IV em 29 de Se-

tembro de 1331, encontra-se numa localização privilegiada, assinalando a transição entre 

o Minho e Trás-os-Montes. Dominadas pelos maciços rochosos de Barroso a Norte e do 

Alvão a Sul, as terras de Ribeira de Pena são ainda atravessadas pelos vales do Tâmega 

e afl uentes, entre os quais o rio Póio, candidato a maravilha natural de Portugal, e o rio 

Bessa, cujas trutas foram elogiadas por Camilo Castelo Branco.

O escritor de “Amor de Perdição”, órfão de mãe com um ano de idade e de pai aos dez, foi 

recebido por uma tia de Vila Real em 1839, tendo passado a juventude por terras trans-

montanas. A vivência em Ribeira de Pena foi evocada mais tarde em diversas obras, com 

destaque para as “Novelas do Minho” e as “Noites de Lamego”. Foi na freguesia de Salva-

dor que Camilo Castelo Branco se casou com Joaquina Pereira de França, a 18 de Agosto 

de 1841. Ciente da importância dessa vivência do autor de “Memórias do Cárcere” pelas 

terras de Ribeira de Pena, o município elaborou um roteiro turístico para os amantes e cu-

riosos da literatura portuguesa. “Fui a uma aldeia, pendurada de uns rochedos de Barroso. 

Bragadas era o seu nome. Chamavam-me ali as trutas do rio Beça, as maiores trutas dos 

córregos riquíssimos de Portugal”, escreveu Camilo, em “História de uma Porta”.

É nessa ligação entre o património edifi cado, com destaque para as casas brasonadas de 

tradição minhota, e os valores paisagísticos dos rios e montanhas que a Câmara Muni-

cipal de Ribeira de Pena aposta para o turismo do século XXI. Um bom exemplo é a rede 

de percursos pedestres, vocacionados para quem procura actividades que englobem a 

Natureza, cultura e lazer.

O “Caminho do Abade” liga as freguesias 

de Salvador e de Santo Aleixo de Além-

Tâmega, recuperando trilhos percorridos por 

Camilo Castelo Branco e com uma paragem 

obrigatória em Friúme, onde se pode ob-

servar a “Ilha dos Amores”. Refi ra-se ainda 

que a travessia do Tâmega é efectuada na 

Ponte de Arame, monumento que assegurava 

a ligação entre as duas freguesias até 1963.

Outro percurso pedestre ali ao lado é o cam-

inho da “Levada de Santo Aleixo”. O nome 

deve-se ao conjunto de engenhos de água 

que ainda podem ser apreciados no concelho, 

depois de anos a servirem para o regadio dos 

campos.

Bem mais difícil é o “Percurso pelo rio Póio”, 

que tem como ponto principal a fascinante 

cascata “Cai d’Alto”, a qual foi uma das 

duas candidaturas localizadas na freguesia 

de Alvadia às “sete ma-ravilhas naturais de 

Portugal”.

Ribeira de Pena
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A freguesia de Cerva é das mais antigas do concelho de Ribeira de Pena e situa-se numa 

localização privilegiada, dado que estabelece fronteira com três municipíos: Cabeceiras de 

Basto, Mondim de Basto e Vila Pouca de Aguiar. Recebendo foral em 1514, da parte do rei 

D. Manuel I, Cerva chegou a ser sede de concelho, julgado e honra de Afonso Sanches, 

tendo depois como senhor o Marquês de Marialva.

É conhecida a existência de castros, a maioria completamente destruí-dos, tendo apare-

cido alguns achados que apontam para o povoamento do lugar nos séculos II e III a.C..

Esta teoria é reforçada pela des-coberta de bastantes moedas romanas, do tempo de 

Constâncio,nos princípios do século IV. 

Também foi documentada 

a passagem do

exército romano

de Décio Júnio Bruto, o destrui-dor de 

Talabriga, a formosa Cida-

de  Lusitana. A memória dessa era 

é testemunhada por duas pontes

românicas, a de Alvite e a de Louredo.

Segundo as inquirições de 1220, a 

freguesia de “S. Pedro de Cerva” tinha 

“sessenta e um casais e meio”,

tendo como anexo o então lugar de 

Atei, hoje freguesia do concelho de 

Mondim. Uns séculos mais tarde foram 

edifi cados a igreja matriz, em 1673, e o 

pelourinho, de 1617 e o único monu-

mento nacional no concelho.

Embora o topónimo se refi ra à corça, é 

de salientar a importância do gado na 

freguesia de Cerva. Esta terra orgulha-

se de acolher um dos mais antigos 

concursos pecuários da raça maronesa 

que se realiza no distrito de Vila Real. 

Os criadores de gado maronês, que 

marcam presença às dezenas,

aproveitam para exibir os me-lhores ex-

emplares duma raça produtora de carne 

de excelência.

História de Cerva faz a ponte para o futuro

A aposta de Cerva no turismo refl ete o lema 

municipal da “aventura da natureza”. Um dos 

pontos obrigatórios de qualquer visita é o 

parque de lazer das Meadas. Este empreendi-

mento está localizado nas margens do rio 

Póio, em pleno centro da vila, oferecendo uma 

zona de banhos no próprio rio além de outros 

equipamentos, como uma piscina para cri-

anças, um parque infantil, um campo de fute-

bol de areia, balneários e um bar e snack-bar 

de apoio.

Parque das Meadas liga a vila ao rio Póio

Cerva
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Lançamento do Roteiro Religioso sustenta aposta no
turismo cultural

Mensagem do Presidente da Câmara

Ribeira de Pena tem um Património Religioso muito relevante. Por todo o concelho é 

bem visível a marca de fé: capelas públicas e particulares, alminhas, igrejas espal-

ham-se pela paisagem. Umas de maiores dimensões, outras mais decoradas, fron-

tarias que representam mais ou menos a riqueza do concelho.

A autarquia, consciente dessa enorme riqueza, tem

apostado fortemente na requalifi cação dos espaços

sagrados, tendo em conta a importância da preser-vação dum património que está 

fortemente ligado às

suas raízes culturais e que tem, no Turismo, uma das

suas maiores potencialidades.

O lançamento do “Roteiro Religioso de Ribeira de Pena“ vem no seguimento de um 

trabalho que se quer sustentado, quer ao nível da promoção e da conservação do 

nosso património, quer ao nível da exploração do turismo religioso.

Diferente das outras vertentes de turismo, o religioso tem como principal motivação a 

realização espi-

ritual. São muitas as cidades espalhadas pelo mundo

que atraem cada vez mais visitantes em busca de experiências que despertem a sua 

fé e a sua religiosidade. Normalmente, estes turistas participam em romarias, peregri-

nações, pagam penitências, visitam locais sagrados e religiosos ou simplesmente 

agradecem as graças alcançadas.

Bom exemplo disso é a festa em honra de Nossa Senhora da Guia, padroeira do con-

celho de Ribeira de Pena, que tem o seu ponto alto no dia 15 de Agosto, dia em que a 

procissão, que chama centenas de devotos oriundos de vários pontos do País e muitos 

emigrantes, sobe a encosta entre Santa Marinha e a Capela da Senhora da Guia. 

Este Roteiro Religioso permitirá ao turista 

conhecer diversos espaços religiosos, igre-

jas centenárias, onde destaco aquela que é 

o verdadeiro ex-líbris de Ribeira de Pena, a 

Igreja Matriz do Salvador. Foi nesta Igreja 

que casou, em 18 de Agosto de 1841, o 

grande escritor Camilo Castelo Branco, na 

altura com 16 anos de idade, com Joaquina 

Pereira de França, uma jovem de 14 anos, 

que residia com os seus pais na povoação 

de Friúme.

Roteiro dividido em percursos Norte e Sul

O Roteiro Religioso foi elaborado tendo em 

vista a visita a 19 elementos arquitectóni-

cos religiosos, previamente seleccionados 

pelas ca-racterísticas históricas e arqui-

tectónicas. Encontra-se dividido em dois

percursos, Norte e Sul, estando estrutura-

do para uma visita com a duração de um 

dia. O início é na Igreja do Divino Salva-

dor, na freguesia de Salvador, podendo o 

visitante optar por seguir para Norte, rumo 

às freguesias de Santa Marinha, Santo 

Aleixo de Além-Tâmega e Canedo, ou para 

Sul, rumo às freguesias de Cerva, Limões 

e Alvadia.

Divino Salvador

Alvadia

Santo Aleixo de Além-Tâmega

Agostinho Alves Pinto

Ribeira de Pena
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Ponte de Arame leva bacalhau a Santo Aleixo

A freguesia de Santo Aleixo é digna de ser visitada com atenção, atendendo à qualidade 

arquitectónica dos edifícios e à natureza envolvente. A terra é também “protagonista” de 

algumas histórias de um dos maiores escritores portugueses, Camilo Castelo Branco. Ao 

lado das poldras referidas em “Maria Moisés” encontra-se a ponte de arame. É uma ponte 

pênsil que data de 1913 e que ainda pode ser atravessada a pé, embora esteja prevista 

a deslocalização para uns 100 metros  a montante, a breve prazo, com a construção da 

barragem de Daivões.

Esta ponte terá nascido de um desejo por bacalhau, segundo a monografi a do concelho 

escrita por Maria do Carmo Cruz e José Edmundo Magalhães. Os autores recorrem à 

tradição popular para explicar que o padre Álvaro Pimenta, temendo não poder celebrar 

condignamente a consoada por a corrente do Tâmega não permitir a passagem do “fi el 

amigo”, teve a ideia de fazer passar os víveres por um cabo de arame e roldanas.

Já na aldeia de Bragadas encontra-se uma das portas mais famosas do País, encimada 

por um brasão imponente. 

Foi com “A história de uma porta” que Camilo Castelo Branco retratou a Casa do Barroso, 

dando a conhecer uma fachada que impressiona, sobretudo, pelo trabalhado do vultuoso 

brasão. Escondida pelas paredes encontra-se uma enorme varanda interior que faz lem-

brar um claustro de convento arejado.

Também elogiadas por Camilo foram as trutas “maiores” do rio Beça, procuradas em Bra-

gadas por muitos afi cionados da pesca.

O turista que decidir prolongar a sua visita e necessite de um local para pernoitar tem 

à disposição um empreendimento de Turismo de Habitação, a Casa Quinta da Fêcha 

(259494228), e a Pensão Borges (259494130).

Santa Marinha deu um passo decisivo na Junta de Freguesia. A mudança do Executivo, 

que peca por tardia, trouxe uma “alma nova” a esta freguesia que 

caminhava para o descalabro. Exemplo disso foram as ultimas decisões do Executivo an-

terior e a dívida deixada, justifi cada com desculpas de “ mau pagador”.

Aos poucos, esta freguesia está a retomar o caminho certo em todas as áreas: social, 

desportiva, cultural e económica.

Os registos agora existem, pois antes 

não existiam e se existiam estarão 

algures, em casa de alguém, menos na 

Junta!

Foram inaugurados recentemente a 

Biblioteca e Arquivo da Casa de Santa 

Marinha. Nasceu, assim, no concelho, 

um novo motivo cultural que estará ao 

dispor daqueles que o queiram visitar e 

conhecer o seu valioso acervo literário. 

Doada em 1984 por Maria Dolores 

Celso à Câmara Municipal, contem um 

espólio cultural e histórico de grande 

interesse alusivo ao concelho e a toda 

a região, constituído pelos 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.

Já foi aprovado o projecto da Praça e 

do Polidesportivo junto ao Edifício Sede 

da Junta de Freguesia. Em fase de 

estudo, encontra-se um projecto para o 

Santuário de Nossa Senhora da Guia e 

respectivo meio envolvente.

Muitos trabalhos “in loco” se estão a 

fazer segundo a urgência e a necessi-

dade das pessoas. 

A estrada Boavista – Seixas está e, 

lógico, com saneamento!

Como se pode depreender, Santa Mar-

inha tem condições e está a trabalhar 

para dar um passo decisivo no seu 

crescimento e desenvolvimento sus-

tentável, para isso temos de continuar 

a empenharmo-nos todos e cada vez 

mais na questão essencial que é a 

freguesia e todos os seus habitantes.

Santo Aleixo
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A arte das “lindas mãos” ainda resiste em Limões

O artesanato é uma das facetas mais interessantes e valiosas da cultura de Limões. 

Há quem sugira que o nome da freguesia provém de limãos, referindo-se tal topónimo 

às “lindas mãos” que executavam os belos tecidos típicos deste local.

A Cooperativa de Artesanato de Limões mantém viva a arte da tecelagem. Nos teares 

rústicos, alguns com mais de 200 anos, continuam a ser tecidos os “linhos rifados” 

que tanta fama deram à povocação em tempos idos.

Ainda há artesãs que utilizam linho caseiro e algodão para confeccionarem toalhas, 

colchas e os chamados “manteses”, bordados com relevo. Estes artefactos podem 

ser encontrados a vender na Cooperativa de Artesanato de Limões, cujo telefone é o 

259479098.

“Aqui em Limões é que é a verdadeira terra do linho. Já a minha avó o era e as min-

has bisavós também”, diz a tecedeira Maria de Jesus, que mostra a colcha “em que 

todas as raparigas aprende-ram a tecer e a fazer os rifados”, os desenhos que deram 

fama aos linhos de Limões. 

A Cooperativa serve ainda como escola de tecelagem, para não deixar morrer a 

tradição, mas o presidente da Junta, Guilherme Dinis,  lamenta que a juventude não 

te-nha o gosto por esta arte.

Origem do povoado remonta ao século XIII 

A freguesia de Limões é composta pe-

los lugares de Macieira, Tojais, Cadaval, 

Azevêda e Carvalhais.

É provável que a estruturação do povoado 

se tenha iniciado no sécu-lo XIII, porém, 

as datas inscritas nas padieiras de algumas 

portas 

referem-se apenas aos séculos XVII e XVIII.

No ano de 1854, a freguesia de Limões 

foi incorporada no conce-lho de Ribeira de 

Pena.

O orago desta bela freguesia é São João 

Baptista, cuja festa é celebrada, em Portu-

gal, no dia 24 de Junho.

Isto porque o ciclo do linho dá trabalho, 

embora possa ser resumido a 12 passos: 

semear, plantar, ripar, maçar, amadar, tas-

car, assedar, fi ar, sarilhar, barrelar, dobar e 

tear.

A freguesia tem, contudo, outros actrac-

tivos, sendo um deles a criação de gado 

maronês e de cabrito serrano.

No património edifi cado destaca-se a 

igreja, o cruzeiro, o cemitério e o 

lavadouro público.

As habitações são tradicionalmente com-

postas 

pela casa, o logradouro, o palheiro e a 

corte, sendo o edifício principal constituído 

por dois pisos, sendo o inferior destinado 

à loja e o superior destinado à habitação, 

acessível através de uma escada exterior.

Limões
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Duas maravilhas naturais apelam ao calor em Alvadia

A freguesia de Alvadia pode orgulhar-se das suas águas, que ainda recentemente moti-

varam duas candidaturas ao concurso “Sete Maravilhas Naturais de Portugal”. O rio Póio, 

enquanto área protegida, e a queda Cai d’Alto, como zona aquática não marinha, são as 

imagens de marca de uma povoação onde, durante muitos anos, as águas do Póio foram 

aproveitadas para o funcionamento de moinhos e azenhas, alguns dos quais ainda são 

visíveis junto ao leito do curso de água. Junto à ponte de Rolos, cuja limpidez das águas 

atrai cada vez mais turistas em época de banhos, podem ainda ser observadas as marmi-

tas de gigante, buracos que o correr da água fez escavar nas pedras.

Outra das atracções mais conhecidas da freguesia encontra-se em Favais, mesmo em 

frente à capela de Santa Luzia. A Pedra de Favais é uma escultura que engloba três anjos, 

um a tocar e os outros dois a escutar a música. A peça estava originalmente dentro da 

capela, até que um padre de Macieira pediu que fosse levada para Alvadia. O povo de 

Favais foi então buscá-la e pousou-a onde ainda hoje se encontra. Desta forma, torna-se 

mais fácil reparar se alguém tentar levá-la para outro lugar.

Também interessante é a igreja paroquial e a plataforma de duplo degrau, a única 

memória de um cruzeiro que em tempos foi erguido nesse local.

Anta em classifi cação

A Anta de Alvadia, mais conhecida popularmente 

como Pedra d’Anta, é um menir ou estátua-

menir com 4,30 metros de comprimento. O 

monumento encontra-se em processo

de classifi cação pelo Instituto de 

Gestão do Património Arquitectó nico e Arque-

ológico.

A freguesia de Salvador tem acolhi-

do a sede do município desde que

este existe, pelo que tem uma pre-

sença dominante nos roteiros turís-

ticos de Ribeira de Pena. Com uma 

vasta extensão, embora a concentração 

de população seja predominante em re-

dor da Igreja Matriz do Divino Salvador, 

a freguesia sobe do vale do Tâmega 

às alturas de diversos montes que a 

rodeiam.

De entre o património sobressaem os 

relógios de sol, que se tornaram a ima-

gem de marca do próprio concelho, com 

as mais variadas con-

cepções.

Salvador

A freguesia mais afastado da sede do 

concelho é Canedo, embre-nhada em 

luxuriantes tons de ver-

de de paisagens montanhosas que 

descem  até à frescura do rio Beça. O 

povoamento iniciou-se bem cedo,

como se comprova com os vestígios

dum reduto castrejo em Penalonga.

Nesta povoação, destaca-se ainda

um enorme penedo, provavelmente 

pré-histórico. Em 1258, D. Afonso lll 

concedeu foral a Canedo e as inquir-

ições desse ano referem já a freguesia 

com o novo estatuto.

Em Canedo existiram, em tempos, oito 

minas de estanho: Alto da Piteira, alto 

das Chãs, Barreiras, Corga das Andorin-

has, Corga dos Guilherme, Corga Presa, 

Monte do Cavaleiro e Seriz. No entanto, 

não se sabe qual a origem, nem quando 

deixaram de ser exploradas. Com al-

guma indústria ainda

a funcionar, nomeadamente de

construção civil e de madeiras,

a agricultura é a actividade económica 

dominante, em virtude dos solos serem 

irrigados pelas bacias dos rios Beça e 

Tâmega.

Canedo

Alvadia
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Ribeira de Pena mais próxima da vila francesa de Saint-Galmier

O salão nobre da Câmara de Ribeira de Pena foi o palco,na tarde do dia 7 de Maio, da cerimónia ofi cial de assinatura do protocolo de 

geminação entre os municípios de Ribeira de Pena e Saint-Galmier, França, assinado pelo autarca do concelho, Agostinho Pinto, e pelo 

homólogo da edilidade francesa, Jean Yves Charbonnier. 

Este acto ofi cial assinalou o culminar da vontade e do esforço dos dois municípios no estreitar de relações entre si que abrirá portas a 

vários intercâmbios de índole escolar, desportivo e cultural, os quais irão benefi ciar ambas as comunidades.

Saint-Galmier acolhe, há mais de 50 anos, um núcleo populacional numeroso de portugueses, muitos dos quais oriundos do concelho, 

que têm vindo a assinar uma participação activa no desenvolvimento e progresso da vila francesa. Saint-Galmier é uma comuna 

francesa da região Ródano-Apes, no departamento de Doubs. Estende-se por 19,47 quilómetros quadrados e tem cerca de seis mil 

habitantes.

Camilo sempre presente no concelho

O Roteiro Camiliano é uma das rotas mais conhecidas do concelho, sendo composta 

por sete etapas: Ponte de Cavez, Friúme, Igreja do Divino Salvador, Capela de Nossa 

Senhora da Guia, Capela da Granja Velha, Ponte de Arame e Casa do Barroso.

No Roteiro, que pode ser consultado em diversos pontos do município, estão excertos 

de alguns dos escritos de Camilo, com destaque para as obras “Ao anoitecer da vida” 

e “Doze casamentos felizes” e para os contos “Como ela o amava!” e “História de 

uma porta”, de “Noites de Lamego”, “O fi lho natural” e “Maria Moisés”, de “Novelas do 

Minho”

Ribeira da Pena
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Ministro da Agricultura satisfeito com previsão de aumento na 
campanha de 2010

O ministro da Agricultura, António Serrano, congratulou-se com o aumento na produção 

de azeite previsto para este ano, devido aos novos olivais e maior área de plantio, e vati-

cinou que, em 2017, Portugal possa ser “auto-sufi ciente” nesta área.

O ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas falava à Lusa a 

propósito dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o previsível cresci-

mento da produção de azeite na actual campanha.

Esta é uma das áreas a que António Serrano dedicou atenção ao participar num almoço, 

como convidado, do encontro de profi ssionais dos sectores olivícola e lagareiro no con-

celho alentejano de Serpa, em Beja.

A iniciativa decorreu na Herdade de Maria da Guarda, da Casa Cortez de Lobão, que tem 

investido na plantação de olival super intensivo.

Dados preliminares do INE indicam que a produção nacional de azeite deste ano deve 

aumentar cerca de 10 por cento, face à campanha 2008/2009, atingindo o valor mais 

elevado dos últimos 15 anos, apesar do inverno chuvoso.

No que respeita a duas das principais zonas olivícolas do País, a quebra de 20 por cento 

esperada em Trás-os-Montes contrasta com a previsão positiva para o Alentejo, onde 

se estima um aumento de 45 por cento, graças à entrada em plena produção dos novos 

olivais intensivos da região.

António Serrano garantiu que os números do INE “estão perfeitamente alinhados com as 

expectativas” do Ministério para esta campanha olivícola e para as dos próximos anos. “É 

um resultado esperado. É exactamente o que está planeado pelos serviços”, sublinhou, 

destacando o “esforço” de “renovação completa dos olivais e aumento da área de plantio”.

Esses novos olivais, com destaque para a região do Alentejo, plantados principalmente 

“a partir de 2005 e 2006”, estão a “dar os primeiros resultados” e, de agora em diante, 

“cada ano vai ser melhor do que o outro”.

“Ainda não recuperámos o que fi zemos na década de 60, em que a produção era muito 

maior, mas esperamos que, até 2017, Portugal possa ser auto-sufi ciente nesta área”, o 

que irá contribuir para diminuir as importações e, através do azeite, aumentar as expor-

tações, explicou.

O ministro enalteceu ainda a aposta dos privados no sector, exemplifi cando que, além dos 

investimentos concluídos ou em curso, “ainda há projectos em carteira”.

O ministro visitou ainda a fábrica duma empresa do senhor hortícola, a Vitacress, em 

Odemira, acompanhado pelo secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento 

Rural, Rui Barreiro. Este, já sem o ministro, entregou de tarde contratos do Programa de 

Desenvolvimento Rural, que envolvem um investimento total de quase oito milhões de 

euros, a seis empresas do concelho.

Prémio para prevenção de 
prejuízos no gado

O projecto de conservação do lobo 

ibérico, liderado pelo professor Francis-

co Petrucci Fonseca, ganhou o prémio 

BES Biodiversidade 2010, no valor de 

75 000 euros, galardão mais elevado e 

prestigiado em Portugal.

O prémio, “que será entregue em data 

a anunciar e na presença de represen-

tantes ofi ciais”, distinguiu o projecto 

de conservação do lobo em Portugal, 

que pretende investigar e implementar 

métodos de prevenção de prejuízos 

causados pelo lobo no gado, disse fonte 

do banco à agência Lusa.

Segundo Francisco Petrucci Fonseca, “a 

seriedade do projecto e o empenho da 

equipa composta por um conjunto de 

cientistas e voluntários que acreditam 

na viabilidade dos objectivos do mesmo 

(projecto) e na preservação da espécie 

Lobo em Portugal foram essenciais para 

ser o grande vencedor deste prémio.

“Este é o resultado de esforços reunidos 

por um conjunto de pessoas que, há 

largos anos, encaram este como o seu 

projecto de vida e de carreira”, comple-

mentou.

Lobo IbéricoProdução de Azeite
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Dezenas de jovens de vários municípios 

das regiões de Basto e Barroso partici-

param nos “XIII Encontros Desportivos de 

Basto e Barroso”, iniciativa rea-lizada no 

pavilhão desportivo da Escola Secundária 

Dr. Bento da Cruz, em Montalegre. Uma 

jornada em cheio que serviu, entre outros, 

para estreitar relações e fomentar a prática 

desportiva.

Depois da abertura, em Montalegre, da 

13.ª edição dos Encontros de Basto e 

Barroso, evento organizado pelo Centro 

de Formação de Basto, Agrupamento de 

Escolas do Baixo Barroso e Município de 

Montalegre - Biblioteca Municipal, foi a vez 

da realização, enquadrada no projecto, 

dos “XIII Encontros Desportivos de Basto 

e Barroso”, aposta que se re-velou um 

sucesso, a avaliar pela boa participação de 

jovens no pavilhão desportivo da Escola 

Secundária Dr. Bento da Cruz, local de con-

centração e fomento de actividades. Foram 

muitos os jogos com envolvimento das 

várias crianças que viajaram pelos vários 

concelhos inseridos neste evento.

Lembre-se que estes encontros foram 

iniciados, no passado dia 7, para alunos do 

2.º e 3.º ciclos e secundário. Desta vez, a 

participação acolheu alunos do 1.º ciclo.

É de referir que este certame estende-se 

até ao próximo 9 de Junho, feriado munici-

pal de Montalegre. Até lá, entre outras con-

siderações, será abordada «a temática do 

Plano Tecnológico da Educação, debatendo-

se as questões inerentes da formação e da 

utilização em segurança, convocando todos 

os diversos intervenientes, investigadores, 

além de decisores públicos, educacionais 

e empresariais, na qualidade de actores 

diversifi cados e implicados, por considerar-

mos fundamental esta discussão». 

Desporto une jovens de Basto e 
Barroso

Alunos do terceiro ano “navegam” no Magalhães

Uma acção lúdica-pedagógica permitiu a mais de 70 alunos do terceiro ano da EB1 

de Lamego tornarem-se “navegadores Magalhães”. A iniciativa tinha como objectivo 

levar as crianças a explorar os recursos do mini-computador que procura tornar-se 

uma ferramenta essencial no processo de aprendizagem dos alunos do primeiro ciclo. 

Enquanto “navegadores”, estas crianças partiram à descoberta de uma nova “rota de 

conhecimento”, ao longo da qual conquistaram cinco padrões de sa-beres. Para isso, 

foi distribuído a todos o diário de bordo, um documento orientador da exploração 

das potencialidades educativas do Maga-lhães e da internet. Deste modo, as crianças 

fi caram a conhecer, passo a passo, as ferramentas que proporcionam a aquisição de 

competências na área das tecnologias de informação e comunicação.

Município no projecto “A Minha Rua”

Mondim de Basto integra, desde dia 4, o 

projecto “A Minha Rua”. Esta é uma inicia-

tiva de participação cívica que permite aos 

cidadãos dar conhe-cimento à autarquia 

das mais varia-das situações relativas a 

espaços públicos, desde a iluminação a ca-

minhos, passando por veículos abandona-

dos ou pela recolha de electrodomésticos 

inutilizáveis. Mondim é a 35.ª autarquia a 

aderir.

MontalegreLamego

Mondim de Basto
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Feira Franca e Rota da Laranja revitalizam marcas rurais do concelho

A Feira Franca de Amares voltou a repetir-se, no segundo fi m-de-semana de Maio, e 

voltou a ser “um sucesso”, garante Martinho Antunes, presidente da Junta de Freguesia 

local, a entidade responsável pela organização do certame. Para o autarca, o evento 

serve, acima de tudo, “para a promoção do concelho amarense e dos melhores 

produtos, desde vinhos, tinto e branco, à laranja e à oferta do turismo rural”.

Mas não só. A feira pretendeu, também, recuperar e revitalizar as marcas rurais do con-

celho de Amares, através da exposição de gado no local e dos produtos hortícolas e arte-

sanais, mas também através da actuação de grupos folclóricos e da também tradicional 

“chega de bois”, em que o público assiste à pega dos animais, depois de espicaçados para 

o efeito.

Martinho Antunes destaca, ainda, a realização da 3.ª Rota da Laranja, promovida no âm-

bito da Feira Franca de Amares e que este ano teve uma alta taxa de participação.

“Nesta terceira rota - que é uma iniciativa promovida pela Pedalares - participou um total 

de 400 pessoas, que pedalaram em BTT mais de 40 quilómetros, ao longo de um percurso 

de média alta difi culdade”.

“Os participantes tiveram, por outro lado, a oportunidade de efectuar um percurso no 

concelho amarense que passou pelas quintas de produtores de vinho e também pelas 

casas de turismo de habitação - promovendo-se mais dois produtos de excelência do 

concelho”, indicou o responsável. Relativamente ao concurso dos produtos do concelho 

de Amares, também levado a cabo no decurso da feira franca, foram premiados com o 

primeiro lugar os seguintes produtores, mediante as respectivas categorias: o vinho tinto 

de José Esteves, Besteiros, o vinho branco de Roger Fernandes, de Bouro Santa Maria, o 

mel de Isaac Santos, de Caldelas, a broa de Maria Adelaide Silva, de Amares e, ainda, a 

laranja produzida este ano por Rosa Faria, da freguesia de Dornelas.

Refi ra-se que, de ano para ano, a cada nova edição da Feira Franca de Ama-res, o núme-

ro de participantes no concurso de produtos tem vindo sempre a crescer, “mostrando o 

interesse pelo evento”.

Um fi m de semana em cheio para a 

cultura na freguesia de Bairros. A 5 de 

Junho, a Banda Marcial de Bairros ce- 

lebra o bicentenário com uma actuação 

em São Lourenço. O programa engloba 

ainda as participações da Banda de 

Música de Fornos, que marca o início 

das actividades, pelas 15h30, e da 

Banda dos Mineiros do Pejão, que actu-

ará uma hora depois, às 16h30. 

A Banda Marcial de Bairros entra em 

acção às 17h30, uma hora antes da 

sessão solene de comemoração dos 200 

anos da colectividade.

Às 19h00 tem lugar o jantar-volan-

te, com outros grupos culturais da 

freguesia a actuarem às 21h00.

A Junta de Freguesia, atraves do seu 

presidente, saúda todos aqueles que, 

ao longo destes 200 anos, contribuiram 

para que a Banda de Bairros seja um 

marco da cultura da Freguesia, do Con-

celho e do País.

No dia 6 realiza-se o Festival Nacio-nal 

de Folclore. Mais uma vez, são espe-

radas várias centenas de pessoas 

no largo de S. Lourenço. Desta vez 

visitam-nos gentes de Valpaços, Ponte 

da Barca e Oliveira de Frades.

Amares Bairros
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A Junta de Freguesia de Fátima vai lançar 

rotas pedestres para levar os turistas 

a conhecer a ruralidade local, disse o 

secretário da autarquia, José Poças das 

Neves. “[A Junta] pretende exactamente 

que o turista que vem de fora, em vez de 

se ligar só à parte religiosa, venha tam-

bém descobrir um pouco do que é a Fátima 

rural”, afi rmou, adiantando que as duas 

primeiras rotas - das fontes e dos pastores 

- deverão ser lançadas em Junho.

O autarca, também professor de História e 

investigador, lembrou que “Fátima começou 

exactamente pela ruralidade”, salientando 

que foi dos “campos” e das localidades à 

volta da Cova da Iria que “se criou aquilo 

que hoje em dia se chama a cidade de Fáti-

ma, “devido ao “êxodo rural”. Marcada pela 

agricultura de subsistência e pela pastorí-

cia, o investigador declarou que a freguesia 

mudou a partir de 1917, com os aconteci-

mentos na Cova da Iria, passando de “uma 

sociedade tipicamente de sobrevivência 

agrária para uma sociedade comercial”.

É a primeira que a Junta de Freguesia quer 

potenciar e colocar no roteiro dos muitos turistas que visitam a cidade santuário, at-

ravés de nomes como Ramila, Moitas Gaiola, Vale de Cavalos ou Casal Farto. Nestas

e noutras aldeias da freguesia, o cinzento das pedras e o verde da ve-getação 

moldam as paisagens, onde subsistem outros elementos que caracterizam a rurali-

dade da freguesia, parte da qual está integrada no maciço calcário estremenho e no 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

Por ali são visíveis, por exemplo, as cisternas, um dos aspectos mais signifi cativos 

da região, marcada durante séculos pela escassez de água, e os muros em pedra, 

elemento que se mantém na construção e reconstrução de muitas casas.

“A ideia que há neste momento é relançar toda esta parte rural”, acrescentou José 

Poças das Neves, adiantando que a autarquia assiste, “com muita satisfação”, não 

apenas à recuperação da agricultura - em parte motivada pela crise - como de casas 

nas aldeias. Explicando que este é um “passado que cada vez mais vai ser presente”, 

o docente realçou que “isto é a verdadeira Fátima”.

“Aquilo que as pessoas conhecem é só 20 por cento, ou seja, a parte da 

cidade, a parte religiosa, e o que pretendemos desenvolver é exactamente tudo o 

resto”, acrescentou, considerando que pode haver complemento entre religião, natu-

reza, lazer e património.

Percursos pedestres divulgam zona rural

Formações em informática

A acção de formação de Formações Modu-

lares Certifi cadas, que decorreu

na Junta de Freguesia de Póvoa de Rio

de Moinhos, terminou no fi nal de Abril. Esta 

acção foi realizada pela Fundação para a 

Divulgação das Tecnologias de Informação 

em colaboração com a autarquia. A Junta 

de Freguesia da Póvoa de Rio de Moin-

hos tem já agendadas outras formações, 

na área da informática, tais como ATL – 

Sénior para jovens maiores de 50 anos 

que decorre durante o dia e Photoshop em 

horário pós-laboral.

Alunos da EB1 visitam Assembleia 
da República

Cerca de 280 alunos do Jardim de Infância 

e da EB1 de Nevogilde deslocaram-se à 

Assembleia da República, numa iniciativa 

da Junta de Freguesia e da responsável do 

agrupamento de escolas.

De acordo com José Luis Pacheco, presi-

dente da Junta, esta iniciativa contou com 

o apoio da deputada do PS Glória Araújo, 

que acompanhou os alunos e demais comi-

tiva na visita ao parlamento.

A iniciativa teve como objectivo mostrar o 

funcionamento daquele que é o órgão por 

excelência do debate e da vida política na-

cional onde se produzem todas as decisões 

legislativas. Os alunos realizaram, ainda, 

uma visita ao jardim zoológico.

Fátima Nevogilde

Póvoa de Rio de 
Moinhos
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Oliveira de Frades
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