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Matosinhos

Leça da Palmeira

Centenas em movimento nas marginais

Parque de jogos inaugurado

Centenas de pessoas aderiram, no primeiro domingo de Abril, à iniciativa “Põe-te a mexer

Um dos mais emblemáticos museus do

nas marginais”, realizada em Matosinhos. Desde 2007 que, aos domingos, a Câmara de

concelho de Matosinhos, o Museu da

Municipal e a Matosinhos Sport disponibilizam um programa gratuito de desporto a todos

Quinta de Santiago, comemorou a 2 de

os que queiram participar.

Abril o 15.º aniversário. “15 Prendas no

Depois do “Põe-te a mexer nos pavilhões”, com actividade desportiva «indoor», eis que

Jardim” foi uma das iniciativas prepa-

regressa o “Põe-te a mexer” com palco nas marginais. Um conceito de desporto informal

radas para este dia festivo, enquanto

cujo programa abrange caminhadas e exercícios físicos, sob orientação de técnicos de

outra foi a visita à Cascata Gigante,

desporto e saúde, incluindo ainda um seguro desportivo para os participantes, a disponi-

desenvolvida durante 80 anos, exposta

bilização de água e serviços como medição da tensão arterial e outros rastreios.

na Casa do Bosque.
Pelas 15h00 foi inaugurada a exposição
“Pontes Entre Nós”, no Espaço Irene
Vilar, da autoria de alunos da Escola
Secundária Augusto Gomes, em Matosinhos. Depois, seguiu-se a apresentação
do programa Associação Universidade
Sénior de Matosinhos, com um momento de poesia. O final de tarde ficou marcado por mais uma visita teatralizada
com Baptista, o Mordomo e Gervásio, o
Cocheiro.

Campo
Evocação do 25 de Abril
A Junta de Freguesia de Campo, em
colaboração com a Câmara Municipal
de Valongo e o movimento associativo,
comemorou o 37.º aniversário da
Revolução do 25 de Abril de 1974.
As comemorações tiveram início bem
cedo, às 8h30, junto ao edifício da
Junta de Freguesia, com o tradicional
hastear da bandeira e actuação da
Banda de Música de S. Marinho de
Campo.
Ao longo da manhã foram realizadas
as habituais provas de atletismo, bem
como a segunda caminhada pela
Liberdade. As inscrições para o evento
foram, como habitualmente, gratuitas.
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Resende

Felgueiras

Alunos do concelho apresentam-se em sarau gímnico

Apoio ao envio electrónico das
declarações de IRS e do Censos

Decorreu no dia 8 de Abril, no Pavilhão Municipal de Resende, o Sarau Gímnico que
envolveu toda a comunidade escolar.

A Junta de Freguesia de Felgueiras, no

Participaram cerca de 700 crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos de

concelho de Resende, voltou a disponibili-

ensino do concelho.

zar a todos os cidadãos a possibilidade de

Nesta edição, os participantes apresentaram números artísticos nas modalidades de

enviarem as declarações electrónicas via

dança, arcossolo, aerodance, arcos, trampolim, fitas, bolas, ginástica de solo e acro-

internet.

bática.

Assim, durante o mês de Abril decorreu

Os 18 grupos em actuação apresentaram um espectáculo de ginástica, dança, música

o período de entrega de declarações de

e cor, perante um público entusiasta que encheu por completo as bancadas do Pavi-

rendimentos de 2010 modelo 3, categorias

lhão Municipal.

A e H.

Esta iniciativa, organizada pela Câmara de Resende, pretendeu mostrar ao público o

Entre 1 e 31 de Maio decorre o prazo para

trabalho desenvolvido nos domínios da expressão corporal e actividade física, bem

entrega de declarações de rendimentos

como promover o convívio entre os alunos das diversas escolas do concelho.

de 2011 para as restantes categorias não
contempladas na situação anterior.
Qualquer cidadão recenseado na freguesia
de Felgueiras poderá dirigir-se ao Espaço
Internet, e através desta Junta de
Freguesia, pedir a senha de acesso e
proceder à entrega das referidas
declarações electrónicas.
No Espaço Internet da Junta de Freguesia
funcionou também, durante o período de
21 de Março a 10 de Abril, um serviço de
apoio ao envio por via electrónica dos
formulários referentes aos Censos 2001.
Este serviço esteve disponível de
segunda-feira a sábado, durante a tarde,
bem como ao domingo de manhã.

Assembleia ordinária em Abril
A reunião ordinária da Assembleia de
Freguesia de Felgueiras desenrolou-se no
dia 22 de Abril de 2011, pelas 20h00h, na
sede da Junta de Freguesia.
A ordem de trabalhos da Assembleia foi a
seguinte:
1- Informações;

Santa Cruz do Douro
Duas passagens de nível suprimidas

2- Discussão e Votação da Conta de
Gerência de 2010;
3- Outros assuntos de interesse para a
freguesia.

A Câmara de Baião e a REFER suprimiram
duas passagens de nível na linha do Douro
em Aregos, na freguesia de Santa Cruz
do Douro. O presidente da Junta, Joaquim
Carvalho, enalteceu “a melhoria de
qualidade de vida das populações proporcionada pela supressão das passagens
de nível”, mas recordou que continuam a
existir na freguesia lugares inacessíveis a
veículos de emergência.
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Moldes

Escariz

Casa mortuária inaugurada e cemitério ampliado

Dois novos párocos

A nova casa mortuária de Moldes, freguesia do concelho de Arouca, foi inaugurada a 26

Os padres Agostinho Watela e Arnaldo

de Março. Localizada no adro do cemitério, foi uma aposta da Junta de Freguesia e en-

Farinha, residentes em S. Miguel do

volveu um investimento total a rondar os 200 mil euros, montante que engloba a benefi-

Mato, estão a tomar conta da paroqui-

ciação e ampliação do próprio cemitério, com mais um patamar.

alidade de Escariz, na freguesia com o

“Dois pequenos investimentos, mas duas grandes realizações para servir os cidadãos da

mesmo nome em Arouca. A paróquia

freguesia”, salientou Gomes Ferreira, presidente da Assembleia de Freguesia, na cerimó-

foi confiada aos novos padres no dia 10

nia de inauguração, na qual estiveram também presentes Joaquim Santos, presidente

de Abril.

da Junta de Freguesia, e Artur Neves, presidente da Câmara de Arouca. Gomes Ferreira
deixou ainda um desafio: “esperemos agora que a Câmara não se esqueça de resolver a
principal lacuna de Moldes: o apetrechamento das condições escolares da freguesia”.
A comprovar a necessidade do investimento, ficou a saber-se que um terço das novas
campas disponíveis foram já vendidas, uma aquisição que importa em 1250 euros por
cada espaço. A última ampliação do cemitério remontava aos anos 50 do século XX.

Canelas
Água chega a Gamarão
Finalmente e para grande alegria dos
habitantes do lugar de Gamarão de
Baixo, pertencente à freguesia de
Canelas (concelho de Arouca), está a
ser realizada a rede de distribuição de
água pública.
Este lugar ainda não usufruía deste
bem essencial à vida, tendo os
habitantes que recorrer a minas e furos
próprios.
Sendo uma zona que regista um franco
crescimento, bem merece este
melhoramento, que apesar dos
pequenos incómodos com a obra, irá a
curto prazo produzir os seus frutos.

Santa Eulália
Real
Mostra de vinhos e produtos rurais na terceira edição

Iniciativa “em movimento”
no polidesportivo
O Polidesportivo de Santa Eulália, junto
à escola da Boavista, acolheu a 16 de

A Junta e a Assembleia de Real, freguesia do
concelho de Castelo de Paiva, organizaram
pela terceira vez a «Mostra de vinhos e
produtos rurais de Real», realizada no terceiro
fim-de-semana de Abril. O evento, apoiado
pela Câmara paivense, contou com a
participação do Centro Social de Real, das
colectividades da freguesia, da restauração e
da doçaria regionais e do artesanato local,
não faltando a animação musical.

Abril a actividade “Santa Eulália em
movimento - Arouca com Saúde”.
Neste evento, realizado nesta freguesia
de Arouca, foram promovidas as mais
variadas actividades, como danças de
salão, «cycling», «combat», aeróbica,
«aerodance», «step», actividades para
crianças, nutrição, medição da tensão
arterial, medição da composição
corporal, massagens e fisioterapia.
Foi também criado um espaço para
crianças, de forma a que os adultos
pudessem usufruir de tudo sem
preocupações.
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Alvadia

Cerva

Largo da Cruz da Póvoa vai ter monumento Mariano

Raça maronesa promovida
na Feira dos Vinte

Considerando que a construção de um Santuário Mariano é uma velha aspiração das
pessoas desta freguesia, bem como cientes da importância que esta obra representa

O Concurso Pecuário do Maronês voltou a

para as pessoas em geral e em particular para as mais idosas, a Junta de Alvadia,

ser a principal referência da tradicional

freguesia do concelho de Ribeira de Pena, decidiu mandar elaborar um projecto de

Feira dos Vinte, realizada a 20 de Abril no

Requalificação de um espaço existente à entrada de Alvadia, nomeadamente o Largo

espaço da Feira da Lomba, na vila de

da Cruz da Póvoa, e aí construir o monumento mariano.

Cerva. Esta iniciativa é promovida pela

Com este projecto, a Junta de Freguesia pretende valorizar esse espaço onde

Junta de Freguesia de Cerva, em colabo-

actualmente se ia acumulando alguma sucata e, ao mesmo tempo, criar as condições

ração com a Associação de Criadores do

necessárias para a construção do referido Santuário Mariano.

Maronês e com a Câmara Municipal de
Ribeira de Pena.
Este evento é o habitual ponto de encontro
de muitos produtores e criadores da região
desta raça autóctone e, ao mesmo tempo,
uma oportunidade de negócio para os participantes. O concurso tem como objectivo
promover o melhoramento da raça
Maronesa, daí que a participação seja
reservada exclusivamente aos proprietários
de bovinos inscritos no respectivo Livro
Genealógico da Raça.
Esta iniciativa vem, ano após ano, a figurar
nos principais concursos pecuários que se
realizam no Norte de Portugal, com a
particularidade de ser a primeira deste
género no calendário de cada ano. Numa
altura em que é necessário preservar a
identidade de uma das melhores raças
produtoras de carne de qualidade, o
concurso acaba por ser uma magnífica
promoção e divulgação do maronês.
Os prémios a disputar são valiosos e considerados dos maiores da região.

Cavez
Novas valências no Centro Social da Paróquia de Cavês
O Centro Social da Paróquia de Cavês, na
freguesia de Cavez (Cabeceiras de Basto),
tem desde o dia 19 de Abril as valências
de creche, lar e de apoio domiciliário.
Na inauguração do equipamento, que veio
criar 25 novos postos de trabalho, foram
assinados os protocolos de cooperação
para o lar de idosos e para o apoio domiciliário entre o Centro Social e a Segurança
Social.
Com estas novas valências, o equipamento
passa a disponibilizar 73 novos lugares
(33 na creche, 20 no lar e 20 no serviço
de apoio domiciliário) para responder às
necessidades da população.

7

freguesias

revista.jfreguesia.com

Carrazeda de Ansiães

Santa Eugénia

Escola de Samorinha cedida à Associação

Inaugurado Centro Paroquial

O município de Carrazeda de Ansiães fez a entrega, através da assinatura de protocolos,

A Comissão da Fábrica da Igreja de

gratuitamente e por um período de dez anos, de diversos edifícios escolares desactivados

Santa Eugénia recuperou um espaço

no concelho. A Escola Primária da Samorinha, aldeia anexa à freguesia de Carrazeda de

junto à igreja para construir, em

Ansiães, foi, a pedido do órgão executivo municipal, cedida à “Associação Recreativa e

colaboração com a Junta de Freguesia

Cultural de Samorinha”, recentemente criada.

de Santa Eugénia, a Câmara de Alijó e

A cedência tem como finalidade permitir a instalação da sede social da colectividade,

o Governo Civil de Vila Real, o Centro

mas também será utilizada para o convívio e lazer de todos os residentes. O protocolo foi

Paroquial que vinha sendo reivindicado

assinado, no dia 15 de Março, pelo representante da associação, Alexandre Chouzende,

pela população.

membro da Direcção.

Jou
Recuperação do Santuário
Bombeiros aprovam contas do ano de 2010
O Santuário de Santa Isabel, na
freguesia de Jou (MUrça), vai ser
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários aprovou, a 31 de Março, o Relatório

recuperado ao abrigo dum contrato de

e Contas referentes ao exercício de 2010. Sem qualquer pedido de esclarecimento, as

financiamento assinado pela Direcção-

contas foram aprovadas por unanimidade. O documento apresentava, à data de 31 de

-Geral das Autarquias Locais, Comissão

Dezembro de 2010, uma receita de 464.284,30 euros e uma despesa de 412.132,92

de Coordenação e Desenvolvimento

euros. Com a importância de 39.256,03 euros a transitar da gerência de 2009, a gerência

Regional do Norte e Fábrica da Igreja

de 2010 teve um saldo positivo de 91.407,41 euros, o que é de realçar.

Paroquial de Jou. José Maria Costa, um
dos responsáveis pela comissão que dinamiza o Santuário, salientou que todos
devem “preservar aquilo que é o nosso
património e a nossa terra”.
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São Pedro de Serracenos

Palaçoulo

Freguesia acolhe Encontro de Jogos Tradicionais

Novos caminhos ligam
Palaçoulo a Prado Gatão

Cerca de 110 pessoas, oriundas de 14 freguesias, participaram na 12.ª edição do
Encontro de Jogos Tradicionais do Concelho de Bragança, que este ano decorreu na

Em 2010 efectuou-se uma aposta signifi-

freguesia de São Pedro de Serracenos.

cativa no arranjo de vários caminhos nas

Nem o mau tempo atrapalhou o desempenho dos presentes nos jogos da relha, da

localidades de Palaçoulo e Prado Gatão,

raiola, do fito, do pião, dos paus e do ferro, dando continuidade a tradições que têm

na freguesia de Palaçoulo, concelho de

sido transmitidas de geração em geração.

Miranda do Douro. Na intervenção da “ida

O dia contou, também, com a inauguração do Pavilhão Multiusos da freguesia, onde

a caminhos” fez-se a elevação de todo o

teve lugar um almoço-convívio que reuniu cerca de 200 pessoas. A infra-estrutura,

caminho dos espigarros, a drenagem

que representa um investimento de 250 mil euros, suportado em 60 por cento pela

(80 metros de drenos) nos locais de maior

Câmara de Bragança e a restante verba pela Junta de Freguesia de São Pedro de

acumulação de água e a aplicação de terra

Serracenos, contribui para a melhoria da qualidade de vida da população local e,

para proceder à nivelação.

também, do resto do concelho, uma vez que, segundo o presidente da Câmara,
António Jorge Nunes, “podem frequentar o espaço para conviverem entre si”.
Este foi o quinto pavilhão a ser construído, desde o ano de 2000, em áreas rurais.

Abertura de “corta-fogos”
A prevenção dos incêndios deve ser feita
constantemente. Em Palaçoulo foram
abertos, ainda durante o ano de 2010,
os “corta-fogos” nos locais denominados
de Zebra e Lázaro. Estas infra-estruturas,
desde que seja feita a manutenção básica,
dificultam a propagação dos incêndios.

Peredo da Bemposta
Paragem obrigatória no 5.º Trilhos do Douro
O 5.º Trilhos do Douro Internacional, prova
de btt realizada a 17 de Abril por terras do
município de Mogadouro, fez com que 460
ciclistas passassem na freguesia de Peredo
da Bemposta. A Junta de Freguesia foi um
dos parceiros da organização e ofereceu
um «reforço» (lanche) aos participantes.
As alheiras regionais foram, naturalmente,
um dos petiscos apresentados aos ciclistas
que visitaram a freguesia.
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Vilas Boas

S. Pedro Velho

Empresário projecta resort nas Cabanas de Baixo

Aposta nos morangos
já começa a dar frutos

O semanário «Mensageiro de Bragança» apurou haver um empresário de Vila Flor que
pretende criar um resort nas Cabanas de Baixo, na freguesia de Vilas Boas, concelho de
Torre de Moncorvo. Em causa pode estar um investimento de alguns milhões de euros.
O projecto designado «Dourluns Resort Hotel & SPA» já foi discutido na Assembleia Municipal de Torre de Moncorvo, que aprovou por maioria a Declaração de Interesse Concelhio
solicitada pela autarquia. O resort está em fase de candidatura a fundos comunitários,
pelo que o investidor, Tiago Bessa, um jovem empresário, preferiu não avançar números
nesta fase, mas admitiu ao semanário que deposita “muita esperança” neste investimento
que tem na mira todo o potencial da região demarcada do Douro, nomeadamente do
Douro Superior, do Vale do Côa e da futura albufeira que será criada com a construção da
barragem do Baixo Sabor.
As entidades locais ligadas ao turismo deram incentivo ao jovem para avançar. A área é
apetecível por ser junto à Foz do Sabor, cuja praia fluvial já é explorada. “Trata-se duma
zona que foi considerada âncora e de interesse nacional, que pode alavancar a região em
termos económicos. Além de que, com a construção das novas acessibilidades, designa-

Os agricultores de S. Pedro Velho, uma

damente do IC5 e IP2, estes concelhos vão ficar muito mais próximos do litoral e de

das freguesias do concelho de Mirande-

Espanha”, referiu Tiago Bessa.

la banhadas pelo rio Tuela, começaram

A isto soma o facto de haver ainda muito para fazer ao nível do Douro e dos recursos

há poucos anos a promover o cultivo

para o turismo. “No verão há inúmeros iates no Douro, principalmente com turistas

do morangueiro. O resultado tem sido

espanhóis. É preciso aproveitar tudo isso aqui e não está a ser explorado”, adiantou.

positivo, quer em qualidade, quer em

O investidor não nega que deposita esperança no futuro do Baixo Sabor e no que a

quantidade, o que levou a Junta de

albufeira, a criar pela barragem, pode trazer. “Vamos ver o que vai acontecer. Ainda não

Freguesia de S. Pedro Velho a realizar

se sabe, mas as perspectivas são boas”, disse.

a “Feira do Vinho & dos Morangos”,

Por outro lado, o empresário prevê o aproveitamento de oportunidades de negócio nas

iniciativa que, este ano, decorreu pela

freguesias próximas ao município de Torre de Moncorvo, onde actualmente existem

terceira vez.

muitas carências ao nível do alojamento. Na mesma altura, a Assembleia Municipal de

Mais conhecida pela produção de azeite

Torre de Moncorvo aprovou a construção do Recinto de Diversões Aquáticas da Foz do

e de vinho, ao que não são alheios

Sabor, liderado pela mesma família. Tiago Bessa vê a região como uma zona onde cada

os variados lagares espalhados pela

vez mais vale a pena investir.

freguesia, e também pelo fabrico do
que alguns consideram o melhor pão
de centeio de Mirandela, S. Pedro Velho
tem registado boas condições para a
produção de morangos, possibilitando
um rendimento interessante aos agricultores locais.
O evento começou a 7 de Maio com um
curso de prova de azeites, organizado
pela AOTAD. Seguiu-se um passeio
pedestre e uma oficina ligados aos
morangos e uma oficina e um concurso
de vinhos. Foi, aliás, a “In Vinus Tuna”
que encerrou a animação nessa noite.
No domingo, 8 de Maio, a Escola de
Hotelaria e Turismo de Mirandela promoveu uma oficina sobre morangos.
Houve mais dois eventos relacionados
com o vinho e, de permeio, uma animação de rua promovida pelos Caretos de
Vila Boa e pelos Gaiteiros de Lebução.
Os resultados do concurso de vinhos
expostos na feira foram conhecidos ao
final da tarde.
Outras actividades foram realizadas
durante a feira, como matraquilhos e
insufláveis, por exemplo.
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Vilarinho de Agrochão
Certificação do folar pode dar origem a cooperativa
A freguesia de Vilarinho de Agrochão, no concelho de Macedo de Cavaleiros, está a
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Macedo de
Cavaleiros
Promessa de apoio adiada até à
revisão do Orçamento camarário

criar uma cooperativa de agricultores que proporcione as condições necessárias à
comercialização, a preços mais competitivos para os agricultores, dos produtos agrícolas locais. A ideia foi desenvolvida durante a Feira do Folar, a 9 e 10 de Abril, e teve
por base a necessidade de certificar o folar.
O presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho de Agrochão, Manuel Mico, enalteceu a criação da cooperativa durante o principal evento desta aldeia transmontana,
afirmando que a cooperativa vai arrancar já com a missão de trabalhar na certificação
do folar. Este processo é complexo, reconhece o autarca, mas essencial para que a
aldeia possa ser dinamizada continuamente: “o objectivo é que o folar seja produzido
e vendido durante todo o ano”.
Manuel Mico assegurou que a própria Junta vai fazer parte da cooperativa e que esta
mesma estrutura deve ser aberta a outras freguesias: “já foi aprovada em Assembleia
de Freguesia e vamos agora reunir com os agricultores”.
A constituição da cooperativa vai permitir criar uma marca própria para a comercialização dos produtos agrícolas. “Temos muita produção de azeite, mas a azeitona é
vendida a granel a um preço ridículo, porque não há comercialização. Isso acontece
por falta de organização. Os produtos são de qualidade, por isso, temos que desenvolver a comercialização, que sempre falhou na nossa agricultura”, justificou Manuel
Mico.
Para que a estrutura possa ser construída, o autarca antecipou a apresentação de
candidaturas ao PRODER, de forma a assegurar o financiamento.
Para já, os produtos da terra estão aliados ao folar na feira anual que promove estes
produtos. Este ano, o certame contou com a participação de 27 expositores do distrito

A Junta de Freguesia de Macedo de Cavaleiros foi uma das distinguidas na primeira
edição do Prémio Dr. Francisco da Fonseca
Henriques, promovida a 22 de Março pela
ARH do Norte no Pavilhão da Água, no
Parque da Cidade do Porto. O projecto do
Parque Natural de Travanca foi o premiado
na categoria de Eco-design, possibilitando a
distinção da freguesia.
O prémio pretende identificar e premiar
a inovação na formação académica aplicada à protecção e valorização de recursos
hídricos, dos ecossistemas aquáticos, mas
também visa reconhecer publicamente as
entidades que, de forma exemplar, promovem campanhas de consciencialização
e formação para o uso sustentável. Nesta
primeira edição do prémio Dr. Francisco da
Fonseca Henriques foi galardoado Marco
Lucas, da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro.

de Bragança, entre os quais algumas cozinhas de fumeiro regional certificadas. Nesta
edição, a Junta de Vilarinho de Agrochão voltou a contar com o apoio da Câmara de
Macedo de Cavaleiros. “Ficamos satisfeitos que a Câmara nos tenha voltado a apoiar.
Enquanto eu for presidente a feira é para manter”, garantiu Manuel Mico.

Salselas
“Serrar das Velhas” de regresso
A tradição do “Serrar das Velhas” regressou
à aldeia de Limãos, na freguesia de Salselas (Macedo de Cavaleiros), no passado dia
2 de Abril.
Esta tradição baseia-se nuns versos, cuja
origem se perdeu nos tempos, proferidos à
porta de casa das senhoras quando estas
são avós pela primeira vez.
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Oliveira de Frades
Belezas que descem dos miradouros nas serras até
à frescura das praias fluviais desenhadas pela Natureza
O concelho de Oliveira de Frades situa-se, conjuntamente com os municípios de Vouzela e
de S. Pedro do Sul, na sub-região de Lafões, “em pleno coração da Beira Alta”, como
descreveu Amorim Girão.
Com uma área de 142 km2, distribuída por 12 freguesias, Oliveira de Frades faz fronteira
com Vouzela, S. Pedro do Sul e Tondela (distrito de Viseu) e com Águeda, Sever de Vouga e
Vale de Cambra (distrito de Aveiro).
É este concelho, nas origens e nos tempos que correm, fruto de um entrecruzamento de
várias linhas de força. As serras do Caramulo, das Talhadas, do Ladário e da Gralheira e
os rios Vouga, Alfusqueiro, Teixeira e Águeda definem-lhe os contornos físicos. A altitude
confere-lhe o toque de clima de interior. O vale do Vouga adoça essa agressividade
climática e fá-lo aproximar de um clima temperado atlântico, agradável quase todo o ano.

Museu das Técnicas Rurais
guia-nos pelo passado

No concelho de Oliveira de Frades, perdemo-nos em recantos que são encantos. Podemos
subir a pontos elevados das serras, aos miradouros naturais, como o Cume das Pinoucas, o
Alto das Cruzes, o Miradouro da Senhora da Paz ou o Câstelo de Paredes, ou aos

Inaugurado em 2001, o Museu das

miradouros construídos pelo Homem, como o Monte do Cadafaz, onde as paisagens são

Técnicas Rurais – Museu Municipal de

verdadeiros cenários onde os verdes se misturam e confundem; e descer a vales, à procura

Oliveira de Frades tem-se revelado uma

das águas que correm em trilhos que os rios e ribeiros por aqui definem.

estrutura de inegável interesse para o

Pode-se partir à descoberta das praias fluviais, que a Natureza tão bem desenhou e o

concelho e para a região.

Homem soube aproveitar. As praias do Vau, de Sejães e de Destriz convidam ao descanso e

O percurso expositivo inicia com a uma

à ida a banhos.

caracterização geográfica, geológica

No alto das serras e no fundo dos vales escondem-se aldeias serranas, como a Bezerreira,

e botânica da sub-região de Lafões.

de casario escuro e ruas estreitas, onde o tempo parece passar num compasso diferente, e

Segue-se o “Espaço Arqueológico”, onde

o clima agreste e a rusticidade sublime do granito moldam a paisagem e as suas gentes.

estão expostos vestígios materiais da

Do ponto de vista ambiental, recomenda-se a visita ao Carvalhedo da Gândara, reserva

passagem do Homem ao longo dos

botânica de extraordinário valor ecológico e turístico.

tempos pelo território concelhio, com

O concelho reúne condições naturais para a prática de diversos desportos de montanha

objectos do Neolítico, da época castreja

e aquáticos, como o BTT, o rappel, a escalada, os percursos pedestres, a pesca ou

e da era romana. Na sala seguinte é

a canoagem.

abordado abreviadamente o tema “O
profano e o sagrado coabitam no quotidiano do agricultor”. Segue-se o “Espaço
Rural”, no qual estão expostas as alfaias
e os objectos agrícolas mais representativos dum quotidiano passado das
gentes destas terras, marcado pelo ciclo
do pão, do vinho e do azeite.
No segundo piso, depois de se passar
por um painel alusivo às diferentes
vias de comunicação que atravessam o
concelho, passa-se por “Uma viagem ao
tempo dos moinhos de água”. No espaço
“Um Município em construção” estão
expostos objectos que estão relacionados com a história de Oliveira de Frades.
De seguida avança-se para a área das
“Artes e Ofícios”, onde encontramos
a madeira e o carpinteiro, o ferro e o
ferreiro, a pedra e o pedreiro e o linho e
a tecedeira.
O Museu goza de uma situação geográfica privilegiada, oferecendo condições
favoráveis para a atracção turística e
para ser ponto de partida para a descoberta do concelho de Oliveira de Frades.
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Arca
Anta é um ex-líbris da serra do Caramulo
Arca pode bem orgulhar-se de ter um dos ex-libris da cultura megalítica do concelho
de Oliveira de Frades e de toda a serra do Caramulo: a anta ou dólmen de Arca.
Este monumento é constituído por três blocos em posição aproximadamente vertical,

Da arqueologia à religião

com alguns outros já partidos, sobre os quais descansa uma grande laje a cobrir o espaço interior. Mede de altura cerca de 4,5 metros e a mesa tem 4,20 por 3,20 metros.

A anta de Arca não é o único atractivo de

Como as demais construções dolménicas, deverá ter tido um corredor de acesso e um
montículo circular de terra e pedregulho que servia de protecção, a que se dá o nome

Gorda há vestígios duma anta semelhante,

de mámoa ou mamoa.
Sobre a anta de Arca, monumento nacional por decreto de 16 de Junho de 1910, diz

índole arqueológica. No lugar de Cabeça
tal como há vestígios de civilização castreja
no povoado das mamoas. A Pedra do Tou-

o dr. Amorim Girão: “ao pretendermos fazer a enumeração destes monumentos, o
lugar principal cabe de direito à anta ou dólmen situada não longe da igreja matriz

tedo dá fama ao sítio com o mesmo nome,

do Espírito Santo de Arca, já porque é de todos eles o que apresenta externamente
maiores dimensões, já porque, sendo o único geralmente conhecido, tem servido para

ser vistas sepulturas antropomórficas.

autenticar quantas notícias ou referências se tem escrito sobre a alta antiguidade a
que remonta o povoamento humano nesta região.

a igreja matriz do Divino Espírito Santo, do

(…) Muitas têm sido as referências feitas a este importante monumento megalítico,
conhecido e designado na Carta Corográfica pelo nome de Pedra de Arca e que qualifi-

decorrem este ano durante quatro dias, de

ca algumas povoações, como Arca, Paranho de Arca, Covelo de Arca.
Apesar das suas dimensões não serem muito superiores às de outras tantas vizinhas,
o facto de lhe ter sido destruída a mamoa, que indubitavelmente teve, o que dá para
a tampa ou chapéu uma altura de 4,5 metros sobre o solo, permitindo passar-se a
cavalo por baixo e impedindo subir a ela sem o auxílio duma escada, confere-lhe o
primeiro lugar entre os megálitos da região”.
Sobre esta anta foram criadas muitas lendas, com a mais popular a ser a lenda da
moura. Segundo esta tradição, a anta foi erigida por uma moura e a laje que se encontra horizontalmente em cima das que servem de pilares foi lá colocada pela dita,
trazendo-a à cabeça, a fiar numa roca e com um filho ao colo.
A moura aparece todos os anos na madrugada de S. João a fiar uma roçada em cima
da anta e rodeada por objectos de ouro; ao feliz mortal que lá passar em primeiro
lugar será perguntado de qual gostará mais: se dos olhos da moura ou dos objectos
de ouro que lá tem. Como todos têm dito que gostam mais dos objectos de ouro, eles
têm-se transformado sempre em cinzas devido aos poderes mágicos da moura. Só
conseguirão os objectos de ouro quando se agradarem mais dos olhos da moura e não
do ouro.

enquanto no pinhal das Bugalhosas podem
A nível de património religioso destaca-se
século XVIII. As festas do Espírito Santo
9 a 12 de Junho. Arca tem ainda três capelas: Senhora da Paz (no miradouro homónimo), São Mamede (Covelo) e Senhora das
Dores (Areal).

Carvalhos com valor único
Com uma extensão aproximada de nove
hectares, o Carvalhedo de Gândara é
considerado o mais seco de toda a Europa.
Trata-se duma reserva botânica de extraordinário valor ecológico e turístico, com
carvalhos seculares que se desenvolveram
numa terra rica em água.
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Arcozelo das Maias
Terra povoada em tempos remotos na envolvência de três rios
Arcozelo das Maias é uma freguesia do concelho de Oliveira de Frades, de cuja sede
dista cerca de 13 km. Estende-se por uma área de 2092,2 ha, que compreende os
lugares de Arcozelo das Maias (sede), Borralhais, Bouça, Cadavais, Corga da Carvalha, Chão do Vintém, Faleiro, Feitalinho, Fornelo, Ladário, Lameiradas, Lavagueira,
Lavandeira, Mourão, Porcelhe, Portocarro, Póvoa, Quintela, Quinta de Virela, Santa
Cruz, Soutinho, Vila Chã e Virela.
A freguesia é banhada a norte pelo Rio Vouga, ao centro pelo Rio Mau, também conhecido pelo Rio Gaia (que nasce na vertente norte da Serra do Ladário e vai desaguar no Vouga), e a Este pelo pequeno Rio Pias. A existência destes rios desde cedo
contribuiu para o desenvolvimento económico da freguesia e terá sido também um
factor determinante à fixação dos primeiros homens na região, ocorrida em épocas

Artesanato

Gastronomia
Queijadinhas para sobremesa
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bastante remotas. A antiguidade desse povoamento é comprovada pelos vestígios na
Serra do Ladário, Soutinho, Sepultura Antropomórfica (Quintela), Castro da Coroa,
Rastos dos Mouros e ainda um nicho ou
alminhas (não datadas) no adro da igreja.
Os seus vinhos são dos melhores produzidos na região de Lafões.
Em tempos existiu a arte de talhar a pedra,
que urge estimular e defender.
Em Quintela, muitas vezes a história e
lenda cruzam-se, sendo que as lendas são
elementos do património cultural, nomeadamente a lenda de Quintela, a lenda da
Língua do Rato e a Lenda de Santo Tirso,
local onde existe uma das mais bonitas e
requintadas casas senhoriais da freguesia.
Em Fornelo, junto à capela encontra-se um
Solar de elegante fachada, possivelmente
edificada no século XVIII.
Dos monumentos e locais de interesse
destacam-se, entre outros: antas e mamoas; sepultura antropomórfica; insculturas
(Faleiro); vestígios castrejos (Monte do
Crasto); Pedra da Broa; Cruzeiro; Alto das
Cruzes, Marco Geodésico e Posto de Vigia.

Utensílios agrícolas ainda são usados

A gastronomia do concelho oferece ao visitante uma boa dose de

O artesanato, forma de expressão da cultura popular que,

mimos e prazeres, capazes de agradar ao paladar mais exigente:

infelizmente, está gradualmente a desaparecer, vai sobrevivendo

a vitela à Lafões, o arroz de cabidela, os rojões e enchidos, o

por terras de Oliveira de Frades graças à persistência de alguns

cabrito assado no forno, o frango assado no forno e sobremesas

artesãos, que vão mantendo vivos os seus ofícios.

variadas. É possível, ainda, provar outros pratos de típicos da

Nas freguesias é ainda possível encontrar peças manufacturadas

região, como o arroz à pedra da broa, batatas assadas na areia,

por artistas como os latoeiros, os canteiros, os encadernadores

bacalhau à lagareiro, feijão com couves ou carne de porco. Tudo

e douradores, bem como artesãos que se dedicam ao fabrico e

acompanhado com o bom vinho de Lafões.

à confecção de utensílios agrícolas, como peneiras e crivos, ou

No capítulo das sobremesas, as queijadinhas de Oliveira de

de peças de vestuário, como as capuchas de burel, um agasalho

Frades, confeccionadas à base de gemas de ovos e açúcar, são

para os ombros que é parte integrante da cultura da população

uma especialidade bem conhecida a nível regional.

serrana.
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Ribeiradio
Das margens do Vouga às alturas do Castelo
O património arqueológico tanto atesta a antiguidade da freguesia de Ribeiradio como

travam saber aliar a natureza e a técnica.

a sua riqueza. Ocupados desde há milénios, os pontos mais altos da região possuíam

O lugar de paredes é ainda rico em antas e

uma importância estratégica testemunhada, hoje, pelos restos dum reduto fortificado,

mamoas, factos que chegam para reconhe-

o Castelo, sobranceiro à vastidão de horizontes que dali se descortina em relação ao

cer a existência da presença humana por

norte e ao ocidente.

aquelas paragens serranas. Nos Chascos,

A rudeza das penedias naturais mistura-se com as construções humanas e nas rochas

subúrbios do reduzido aglomerado popu-

graníticas são frequentes os desenhos pré-históricos. Foi, também, encontrada uma

lacional, localizam-se os restos duma anta

enorme quantidade de pedras trabalhadas, de faces lisas, utilizadas nas muralhas

sem tampa, por ter sido vandalizada. É

agora desfeitas. A técnica de tapar os espaços entre os diversos penedos permitia fa-

visível o corredor virado para nascente e

bricar grutas destinadas a dar guarida àqueles nossos antepassados, que assim mos-

vários pilares da parte central conseguiram
também escapar à maré destruidora.
Outras antas e mamoas se disseminam
pela zona, menos visíveis e explícitas.
Próximo do ribeiro Esporão, junto da
Alagoa, surgem outros exemplares destes
monumentos e nas Arcas (Talhadas)
acontece o mesmo.
No património edificado salienta-se o Santuário da Senhora Dolorosa, igreja à qual
talvez não se deva aplicar o termo matriz.
Não se pode fugir a uma certa supremacia
exercida pelo templo em toda esta área,
assim como a uma clara hegemonia religiosa e social de S. Miguel da Ribeira.

Alojamento

Feira de Maio
Tradição que atrai centenas de visitantes

Acolhimento afável e generoso

A Feira de Maio é uma tradição que continua a atrair centenas

No que diz respeito ao alojamento, podem-se encontrar na área

de pessoas a Oliveira de Frades. Para além do mercado

do concelho distintas unidades hoteleiras. As unidades de turis-

tradicional, o evento, que já é uma referência na região, con-

mo rural primam pela qualidade arquitectónica dos edifícios, pelo

ta com a habitual Prova de Hipismo, que decorre nos terrenos

gosto cuidado aplicado na concepção e decoração dos espaços

contíguos à Av. Dr. Arménio Maia, com as actuações de ranchos

e pela hospitalidade das gentes locais, que com a sua maneira

folclóricos e de agrupamentos musicais e ainda com outras

afável e generosa gostam de receber quem visita o concelho.

iniciativas.

O visitante que aqui queira pernoitar pode escolher entre a

Para este ano foi agendada uma mesa redonda com o tema

albergaria “Ulveira”, as residencias “Bandeira”, “Luciana” e

“Saber comer evita o cancro”, organizada pelo Grupo de

“Pelicano”, as unidades de turismo rural “Casa da Aldeia”, “Casa

Voluntariado Comunitário da Liga Portuguesa Contra o Cancro de

do Aido Santo”, “Quinta Sousa e Melo” e “O Cantinho da Serra”

Oliveira de Frades.

e ainda a “Quinta das Delícias”.
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Varzielas
O domínio do xisto a mil metros de altitude
A cerca de 20 km da sede de concelho e na margem direita do rio Águeda sita a loca-

as alturas e os ventos cortantes fustigam

lidade de Varzielas. Caracterizada pelas riquezas paisagísticas, já que se emoldura na

sem piedade os pinheiros ali existentes.

Serra do Caramulo, este lugar está situado a mil metros de altitude, muito próximo

A urze, a giesta e o tojo são plantas onde

do cume do Caramulinho, ponto mais alto da serra e donde, em dias sem neblina, se

também pode encontrar na sua flora.

pode avistar o mar e a Serra da Estrela.

O domínio do xisto reina na construção das

Na freguesia existem percursos pedestres para se passear e sentir a Natureza. A serra

habitações, na vedação das propriedades

é quase um lugar secreto e encantador, com os contrastes e misturas entre cumes e

e no afiar das ferramentas de corte, entre

vales onde o ar límpido assenta igualmente com a verdura dos pinheiros bravos e as

outros usos.

pedras graníticas. Quando há vento, as gentes da terra costumam dizer “Alcobês, ven-

A indústria da água do Caramulo está aqui

ta um e chove três”. Alcobês era o título que designa hoje Serra do Caramulo, em que

situada há mais de 20 anos, tendo sido um
factor de desenvolvimento e divulgação
da localidade, trazendo benefícios também
para a região.
No final dos anos 70, a reconstrução da
igreja paroquial de Varzielas foi a grande
tarefa do povo, tornando-se mais ampla.
O lugar de Bezerreiras é caracterizado pelas casas que combinam com as rochas da
montanha. A pecuária e a agricultura são a
principal fonte de rendimento dos habitantes. Aqui existe uma capela que se destaca
por ter sido edificada, pelos artistas locais,
transformando a pedra que a terra oferece
num monumento invulgar.

Biblioteca

Indústria
Três zonas em projecção
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A boa aposta na promoção da leitura

O concelho tem duas zonas industriais para quem quiser investir,

Ao aderir à Rede de Leitura Pública Nacional com a construção

desde que respeite os requisitos necessários, como ser uma

da Biblioteca Municipal, Oliveira de Frades contribuiu de forma

indústria não poluente e dar preferência, em termos de recur-

decisiva para o incremento e divulgação da cultura no concelho.

sos humanos, à população local e regional. A Zona Industrial de

Com 2800 utentes inscritos, o equipamento regista 8000

Oliveira de Frades está a ser ampliada para 200 lotes, enquanto

frequentadores por ano, não contando com escolas ou grupos

a de Reigoso possui 12 lotes.

organizados, e disponibiliza mais de 15 mil livros. Em relação a

Em projecção estão as Zonas Industriais de Arca-Varzielas (com

obras multimédia, a Biblioteca possui mais de 600 cd, de 200

uma área de 15 hectares), Arcozelo das Maias-Ribeiradio (30

dvd e mais de 1500 vídeos, cedendo ainda três postos de acesso

hectares) e São João da Serra (10 hectares).

gratuito à internet. Esta iniciativa só foi possível com a colabo-

Estas zonas oferecem as infra-estruturas básicas (água e sanea-

ração e participação do então IBL, agora Instituto Português do

mento), energia eléctrica, rede telefónica e arruamentos.

Livro e das Bibliotecas.
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Vila Real

Mondim de Basto

Actos de vandalismo preocupam a autarquia

Congresso Galaico Transmontano
das Áreas Comunitárias

Foram já identificados diversos estragos e contabilizados avultados prejuízos que
envolvem actos de vandalismo sobre o património público municipal. Tais ocorrências

O município de Mondim de Basto recebeu,

têm resultado na destruição total ou parcial de material urbano diverso um pouco

nos passados dias 8 e 9 de Abril, o primeiro

por toda a cidade, em particular em zonas verdes de estadia e lazer e outros espaços

Congresso Galaico Transmontano das Áreas

públicos. Os mais recentes incidentes registaram-se na zona da Vila Velha e envolven-

Comunitárias.

te, onde, para além da Capela de Santo Antoninho dos Esquecidos, que sofreu danos

Organizado pela FAGRORURAL (Federação

consideráveis, foram completamente destruídos postes, candeeiros de iluminação

das Associações Agro Florestais Transmon-

pública, bancos e mesas de jardim, muros de suporte, entre outros. Tratando-se do

tanas), no âmbito do Ano Internacional das

património público e de todos os munícipes, a Câmara de Vila Real não poderia deixar

Florestas 2011, este evento permitiu criar

de lamentar e repudiar, mais uma vez, tais actos que, na prática, têm implicado gas-

um espaço de reflexão e debate sobre a

tos sucessivos e desnecessários de dinheiros públicos.

problemática dos baldios na região

A edilidade solicitou já os bons ofícios da Polícia de Segurança Pública nesta matéria,

transfronteiriça da Galiza e Trás-os-montes.

apelando também, desta forma e mais uma vez, à colaboração de todos os cidadãos

Tendo em vista o envolvimento das novas

para a resolução destas questões de âmbito público e colectivo.

gerações na questão da valorização e
usufruição das áreas comunitárias, foi
promovida uma sessão paralela, destinada
a alunos do 12º ano de escolaridade – o
primeiro Congresso dos Futuros Compartes – em articulação com o Agrupamento
Vertical de Mondim de Basto.
Ciente de que a realidade dos baldios
apresenta uma incidência territorial muito
significativa no concelho de Mondim de
Basto, Humberto Cerqueira, presidente
da Câmara Municipal, participou de forma
activa na organização deste evento.
Na intervenção de abertura do congresso,
o edil realçou a importância das entidades
gestoras dos baldios como instituições que
devem estar ao serviço das populações.
Humberto Cerqueira disponibilizou-se
também para, em conjunto com os
conselhos directivos de baldios, trabalhar
na partilha de recursos de forma a
promover o desenvolvimento harmonioso
do concelho.

Ribeira de Pena
Camilo Castelo Branco evocado com ciclo de cinema
Em comemoração dos 170 anos da vinda
de Camilo Castelo Branco para Ribeira de
Pena, a Casa de Camilo contará com a exposição Versões de um “Amor de Perdição”
de 16 de Março a 25 de Setembro.
Esta exposição, organizada pelo Centro de
Estudos Camilianos em colaboração com
a Câmara Municipal de Ribeira de Pena,
apresenta as diferentes versões de cinema
da mais famosa obra do romancista.
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Arouca

Amarante

Geoparque é fundador do Fórum Português

Ministro da Justiça promete
Sede da comarca

A Comissão Nacional da UNESCO, o Geopark Naturtejo e o Arouca Geopark oficializaram,
a 18 de Abril, o Fórum Português de Geoparques (FPG). A assinatura do memorando

Amarante vai ser sede da Comarca

decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, na presença dos represen-

do Baixa Tâmega Norte, prometeu o

tantes dos Geoparques, do presidente da Comissão Nacional da UNESCO, do Secretário

ministro da Justiça, aquando da visita

de Estado dos Negócios Estrangeiros e de outros convidados.

às renovadas instalações do Tribunal de

O FPG, à semelhança de outros fóruns nacionais tutelados pela UNESCO, pretende

Amarante. Alberto Martins assegurou

aprofundar o conhecimento entre os seus membros, incentivar um maior intercâmbio de

que, no âmbito da Reforma do Mapa

experiências e definir condições, métodos e metas de trabalho conjunto. O alargamento a

Judiciário, Amarante será sede da

outros geoparques portugueses foi equacionado, desde que venham a fazer parte da Rede

comarca que engloba os concelhos de

Europeia e Global de Geoparques, no futuro.

Amarante, Baião, Celorico de Basto,

Coordenar iniciativas conjuntas dos Geoparques Portugueses, promover o desenvolvi-

Cinfães, Felgueiras, Marco de Canave-

mento de novos Geoparques em Portugal (com base no apoio técnico e científico a novas

ses e Resende.

candidaturas nacionais), reforçar a divulgação das redes internacionais de Geoparques e

Alberto Martins falava na cerimónia de

alargar a cooperação à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) são alguns

inauguração das obras de restauro do

dos objectivos do FPG.

Palácio da Justiça de Amarante, uma
intervenção que durou ao longo de um
ano, e que incidiu nas fachadas, cobertura, remodelação do interior, instalação de redes informáticas e climatização e que custou 1,5 milhões de euros.
“O Tribunal é uma expressão da identidade cultural desta terra”, acrescentou
o ministro, que definiu Amarante como
“terra do nosso roteiro cultural” e os
nomes de Amadeo, Pascoaes e Agostina como “referências muito fortes, que
fazem parte do mais fundo da nossa
identidade”. Ora, neste contexto, disse
Alberto Martins, a remodelação do
Palácio da Justiça também se impunha,
sendo que o edifício “é o referencial do
melhor que a justiça tem”, concluiu.
Depois deo Juiz Manuel Araújo, presidente do Tribunal de Amarante, ter
reconhecido que ele é, agora, um
Tribunal “onde dá gosto exercer
funções, sendo também uma forma
de se falar da Justiça por questões
positivas”, o presidente da Câmara de
Amarante disse da sua satisfação pela
obra realizada.
Armindo Abreu reconheceu a necessidade “dos serviços públicos do Estado
funcionarem em instalações com
dignidade e conforto” sendo que as
boas condições com que ficou dotado o
Palácio da Justiça ajudam a corporizar a
reforma da Justiça, disse.
“O bom urbanismo torna a sociedade
melhor”, acrescentou, realçando a
qualidade do projecto do Palácio da
Justiça, da autoria de Januário Godinho,
bem como da tapeçaria da sala de
audiências, de Guilherme Camarinha,
uma referência naquele tipo de arte”.
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Resende

Marco de Canaveses

Cereja dá o mote a jovens empreendedores

A festa da canoagem escolar

No dia 20 de Abril, a Escola Secundária D. Egas Moniz procedeu à apresentação públi-

O cais de Bitetos, na freguesia de Várzea

ca do projecto CERCAIXARES desenvolvido no âmbito do Plano Nacional de Educação

do Douro, em Marco de Canaveses, foi o

para o Empreendedorismo (PNEE), pelos alunos Fernando Vieira e Jorge Miranda.

local escolhido para a primeira prova de

Partindo da cereja como inspiração, já que se trata dum produto que é a marca da

canoagem do Campeonato Regional Norte

região e uma das principais atracções turísticas do concelho, os alunos, em parceria

de Desporto Escolar, a 30 de Abril.

com a empresa Embalagens Namora, criaram uma caixa gourmet para acondicionar o

O evento contou com a organização das

precioso fruto de Resende.

Escolas Básicas 2,3 de Alpendorada e de

A embalagem, que se encontra registada com o Modelo Nacional n.º 2252, apresenta

Sande e da Escola Secundária do Marco de

as cerejas em destaque onde o caule e a folha são a pega, facilitando o seu transpor-

Canaveses, em conjunto com a DREN e a

te. Esta caixa apresenta uma série de características que a diferenciam das habituais

secção de canoagem do Ginásio Clube de

embalagens de transporte de cereja: é prática e mais resistente, sendo também resis-

Alpendorada (GCA).

tente ao frio, podendo ser colocada no frigorífico; permite o encaixe das caixas umas

Foi uma das maiores provas de canoagem

sobre as outras; é auto-armável; fácil de transportar e concretizada com material

do Desporto Escolar, tendo estado repre-

resistente e da melhor qualidade, tornando-se mais atractiva para o comprador.

sentadas escolas de toda a zona Norte do

O município congratula-se com a concretização deste projecto, já que esta caixa pode

País, com cerca de 200 atletas em prova.

vir a ser uma imagem de marca de Resende, provando que os jovens do concelho são

O cais de Bitetos foi uma óptima bancada

criativos e são capazes de empreender, de trabalhar e criar produtos que se destacam

sobre o Douro, proporcionando uma magní-

pela qualidade e originalidade. Os jovens Fernando Vieira e Jorge Miranda deram um

fica visibilidade da competição

exemplo de trabalho em equipa e são um exemplo de grande esforço, dedicação e
humildade para Resende e para o País.
Recorde-se que o PNEE baseia-se na máxima “aprender fazendo”, o que implica que o
aluno faça todo um trabalho de casa de pesquisa e organização para posteriormente
pôr em prática. A iniciativa engloba ideias inovadoras e empreendedoras como é o
caso desta caixa gourmet apresentada.
O objectivo do projecto é que as escolas desenvolvam iniciativas, com a intenção de
incutir na comunidade educativa competências e atitudes que incentivem o espírito
empreendedor e de iniciativa como forma de responder aos desafios futuros do desenvolvimento da União Europeia no que concerne à competitividade.

Baião
Sucesso na Feira do Cozido
À sexta edição, a Feira do Fumeiro e do
Cozido à Portuguesa de Baião continua
a bater recordes de público e de vendas.
Estima-se que pelo certame realizado entre
1 e 3 de Abril tenham passado mais de 10
mil pessoas de vários pontos do País e que
a quantidade de fumeiro comercializada
pelos 14 produtores presentes no recinto
se tenha cifrado entre as 4 e as 4,5 toneladas, esgotando o produto.
No encerramento, o autarca baionense José
Luís Carneiro classificou esta edição como a
mais bem sucedida de sempre: “é a prova
de que a aposta que temos vindo a desenvolver na promoção da gastronomia e dos
produtos tradicionais tem dado frutos. Os
eventos gastronómicos têm um papel cada
vez mais significativo na economia local e
dão uma imagem positiva para o exterior.
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Carrazeda de Ansiães

Alfândega da Fé

Feira do Folar tem nova edição

Festa da Cereja em preparação

A Feira do Folar realizou-se, pela segunda

Nos dias 10, 11 e 12 de Junho terá

vez, em Carrazeda de Ansiães. A iniciativa

lugar, em Alfândega da Fé, mais uma

decorreu entre os dias 20 e 22 de Abril, no

edição da Festa da Cereja, evento pro-

salão dos Bombeiros Voluntários. A divulgação

movido pela autarquia e realizado no

desta especialidade regional foi abrilhantada

Recinto Municipal de Feiras.

pela animação musical, a cargo de diversas

A Festa da Cereja 2011 assume-se

colectividades, com destaque para o Grupo de

claramente como uma montra das

Cantares de Carrazeda de Ansiães, e também

actividades económicas da região e

por um momento teatral, “o julgamento de

dos produtos locais e simultaneamen-

Jesus Cristo”, protagonizado pela Associação

te como um espaço de apresentação

Cultural e Desportiva de Mísquel.

de originais propostas culturais, bem
como de ofertas desportivas e turísticas
alternativas.
A selecção dos participantes será feita
tendo em conta a ordem de inscrição e
a tipologia de produto que será comercializado.

Macedo de Cavaleiros

Vila Flor

Mais de 20 editoras presentes na IV Feira do Livro

Obras do IC 5 obrigam a corte
do caminho municipal 1148

De 28 de Abril a 1 de Maio, a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros promoveu a IV
Feira do Livro. A iniciativa foi organizada em colaboração com a Rede de Bibliotecas de

Em virtude das obras do nó de ligação

Macedo de Cavaleiros e da Direcção Geral das Livrarias e Bibliotecas.

do IC 5 a Vila Flor, a estrada CM1148,

Prosseguindo os objetivos de promoção dos hábitos de leitura, o município macedense

que liga a sede do concelho à freguesia

preparou um programa que possibilitou o contacto dos diversos públicos com escritores

de Seixo de Manhoses, aldeia do Arco

e suas obras. O teatro, a música, assim como exposições realizadas pelas crianças das

e Complexo Turístico e Desportivo do

escolas do concelho e utentes da Cercimac também estiveram presentes no evento.

Peneireiro, será cortada ao trânsito, não

A IV Feira do Livro concentrou todas estas atividades na “nave” do Parque Municipal de

havendo circulação de automóveis entre

Exposições, onde foi possível encontrar obras de mais de 20 editoras.

o Loteamento da Quinta dos Lagares e
o cruzamento do Complexo Turístico e
Desportivo do Peneireiro até meados do
mês de Setembro. No site da autarquia
está publicado um caminho alternativo.
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Newsletter
Novos serviços disponíveis para cidadãos e autarcas
A Enérgica, empresa gestora desta revista e do portal Jfreguesia,

Uma das novas ferramentas disponibilizadas é a newsletter,

continua a desenvolver soluções para benefício dos clientes, com

estando disponível a primeira edição da mesma. Este projecto

especial realce para o trabalho de proximidade que desenvolve

serve para manter os clientes cada vez mais informados das

com as freguesias.

novidades informáticas e de eventuais promoções.

Melres
Novo site em funcionamento
A freguesia de Melres, no concelho de
Gondomar, foi uma das mais recentes a
aderir ao projecto Jfreguesia.
Melres tem agora um site com uma
apresentação mais moderna, no qual a
informação está disponibilizada de forma a
ser mais acessível e eficiente.
Entre outras informações, o novo site
inclui um menu para apresentação das
colectividades da freguesia.
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Comentários
Partidos reagem ao pedido de demissão de José Sócrates
“José Sócrates é e vai continuar a ser o nosso líder. Ainda temos essa prerrogativa, temos
o direito de escolher quem nos dirige. Os socialistas vão escolher claramente José Sócrates como secretário-geral e vai ser o nosso candidato à liderança do Governo. José Sócrates fez o que se impunha e provou que não está agarrado ao poder. Partimos de consciência tranquila para um eventual acto eleitoral. Temos propostas e ideias para o País”.
Francisco Assis, PS

“Em democracia e numa sociedade adulta e madura, sempre que chegamos a uma situação de impasse, sempre que encontramos uma situação pantanosa, o pior que pode
acontecer é ficar com medo e com receio de assumir responsabilidades e de pôr fim ao
clima irrespirável que essas situações propiciam. Foi aquilo que eu fiz. Os mercados não
têm confiança em Portugal porque o Governo, ao longo de demasiado tempo, não conseguiu criar condições de confiança. Portugal vive, infelizmente, há mais de um ano um
regime de apoio assistido pelo Banco Central Europeu e pelos nossos parceiros europeus.
O PSD está inteiramente consciente da gravidade desta situação, mas o pior que podia
fazer era dar o seu voto para que esta situação se prolongasse em Portugal”.
Pedro Passos Coelho, PS

“A democracia existe precisamente para resolver problemas como este. Quero chamar a
atenção dos portugueses de que só se fala de ajuda externa a Portugal porque a dívida
pública nos últimos sete anos duplicou. A campanha do CDS será feita pela positiva, só
apresentaremos compromissos no nossso programa que sejam exequíveis e financiáveis.
Espero que o CDS volte a ser o partido mais austero e que menos gaste. Portugal tem de
pagar o que deve, pôr a economia a funcionar, sanear as finanças públicas e proteger os
mais desfavorecidos”.
Paulo Portas, CDS-PP

“Nós não abrimos caminho a nenhum Governo de direita. O que dizemos ao País é que
não aprovamos medidas que o destroem. Queremos vencer o PSD e queremos vencer
aqueles que só olham para o país como se ele fosse propriedade de PS e PSD, que já
estão a governar. O PS veio hoje aqui dizer que gostava que houvesse uma grande coligação e essa grande coligação é aquilo que tem vindo a predominar entre estes partidos. A
experiência prática da grande coligação entre PS e PSD já temos, é a grande recessão. É
a economia do desastre”.
Francisco Louçã, Bloco de Esquerda

“Não basta mudar de Governo, é preciso mudar de política. A política de direita, praticada
à vez pelo PS e pelo PSD, com ou sem o CDS, está esgotada. Em relação a alternativas, o
PSD, no essencial, até por omissão, demonstra que estava de acordo com estas propostas. Vamos dizer ao povo português que não queira sair da frigideira para cair no lume.
A vítima não é o primeiro-ministro, tem sido o povo português, com sucessivos PEC, com
orçamentos de Estado e agora com esta tentativa, claramente de não responder nem
resolver os problemas nacionais”.
Jerónimo de Sousa, PCP

“Os portugueses já perceberam que essas políticas não são inevitáveis, mas são insustentáveis para o País. Este País precisa de opções de esquerda, de solidariedade, de opções
de promoção da igualdade e da qualidade de vida das pessoas. Isso não se faz pela
degradação do poder de compra, do aumento dos impostos e de uma política económica
recessiva e de políticas sociais perfeitamente desumanas”.
Heloísa Apolónia, Os Verdes
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