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Unidade de Saúde Familiar de
Mirandela promete melhorar
acesso a mais de 12 mil utentes
(2013-01-08 20:48)

nomeadamente a nível remuneratório.
No caso da unidade de Mirandela, a equipa é
cons tuída por 20 proﬁssionais - sete médicos,
sete enfermeiros e seis secretários clínicos -, que
se comprometem a assegurar aos mais de 12
mil utentes "a prestação de cuidados personalizados de saúde, garan ndo a acessibilidade,
con nuidade e globalidade desses cuidados",
de acordo com a ULS do Nordeste, organismo
responsável pela saúde na região.
A equipa propõe-se atuar em nove áreas prioritárias: Planeamento Familiar, Saúde Materna,
Saúde Infan l e Juvenil, Saúde do Adulto e do
Idoso, Diabetes, Hipertensão Arterial, Vacinação,
Oncologia e Cuidados Domiciliários.

Mais de 12 mil utentes do Nordeste Transmontano vão ter um novo modelo de prestação de
cuidados com a criação da Unidade de Saúde
Familiar (USF) de Mirandela, que promete maior
facilidade no acesso, foi hoje divulgado.

A melhoria da acessibilidade e da qualidade e
con nuidade dos cuidados prestados é apontada
como a principal vantagem desta nova organização, que deverá começar a funcionar ainda
durante o mês de janeiro no Centro de Saúde I
de Mirandela, segundo disse à Lusa Sílvia Costa, a
assessora para os cuidados primários da Unidade
Local de Saúde (ULS) do Nordeste.
Esta será a única USF da região depois de uma
experiência idên ca ter funcionado durante três
anos no Centro de Saúde de Torre D. Chama, também no concelho de Mirandela, mas que acabou
por ser desa vada, em agosto de 2012, por "não
ter a ngido os obje vos", explicou aquela responsável.

Com um horário de funcionamento das 08:00
às 20:00, de segunda a sexta-feira, a USF de
Mirandela disponibilizará aos utentes consulta
programada, consulta aberta e consulta domiciliária.
De acordo com informação disponibilizada pela
ULS do Nordeste, a criação das USF insere-se
"na reforma dos cuidados primários de saúde
em Portugal e tem como obje vo o aumento da
acessibilidade e sa sfação dos u lizadores de
cuidados de saúde, da sa sfação dos proﬁssionais
envolvidos na prestação de cuidados, a melhoria
da qualidade e con nuidade dos cuidados prestados e o incremento da eﬁciência nos serviços".
A ULS do Nordeste tem sob a sua alçada 15
centros de saúde e três hospitais, não estando
prevista, para já, a criação de mais USF, segundo
Sílvia Costa.
HFI // SSS. Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

As USF são criadas por proposta dos proﬁssionais
das respe vas unidades de saúde, que ganham
autonomia e se propõem a ngir determinados obje vos, beneﬁciando de um regime de incen vos,
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1.1.2

Bragança: Toneladas de tam- imobilização, um separador de coxas, dois discos
pas conver das em material de transferência, três grades reba veis e três
almofadas an escaras.
ortopédico (2013-01-09 00:08)
"Esta campanha tem permi do desempenhar
um importante trabalho de solidariedade que,
através do empenho de diversos anónimos e
empresas, contribui para a melhoria da qualidade
de vida de pessoas portadoras de deﬁciência ou
com mobilidade reduzida", aﬁançou a direção da
associação.

Contribui ainda, segundo os responsáveis, "para o
desenvolvimento de uma consciência ambiental,
incu ndo ro nas de reciclagem de plás co, o qual,
Uma associação de jovens de Bragança ajudou
no meio natural, levaria 150 anos a degradar-se".
a ≪transformar≫, nos úl mos seis anos, mais de
19 toneladas de tampas em material ortopédico
Criada há mais de uma década numa aldeia
des nado a suprir necessidades, como as das
próxima da cidade de Bragança, Portela, a Azimute
quatros ins tuições e par culares hoje contemcomeçou por dedicar-se aos desportos de avenplados.
tura e natureza, mas decidiu alargar o seu âmbito
a projetos sociais.
O valor do material distribuído pela associação
Azimute em mais esta entrega ultrapassa os 1.500
euros e contemplou uma habitante de Bragança,
duas ins tuições do concelho, nomeadamente
o Centro Social de Quintanilha e a Obra Social
Padre Miguel, e a Associação Leque, dedicada
à deﬁciência e sediada em Alfândega da Fé, no
Distrito de Bragança.

A recolha das tampas faz parte destes projetos.
Esta associação foi dis nguida pela Fundação
Calouste Gulbenkian por outro projeto que tem
em curso, denominado "Aldeia Pedagógica", para
promover o convívio entre gerações, proporcionando aos jovens a oportunidade de aprenderem
com a sabedoria dos mais velhos.

A campanha deste ano angariou três cadeiras
de rodas, um colchão an escaras, uma joalheira
Fonte: Agência Lusa
ortopédica ar culada, duas almofadas an escaras,
duas almofadas de posicionamento e um aquecedor de paraﬁna.
A Azimute lançou em 2006 a campanha "Já
deste muitas tampas", que contabiliza um total
de 19.460 quilos de tampas que serviram para
angariar material ortopédico no valor de 10.559
euros.
Em seis anos, a associação indicou já ter entregado 31 cadeiras de rodas, uma cadeira de
banho especíﬁca, duas cadeiras de banho, três
camas ortopédicas, três colchões tripar dos, cinco
colchões an escaras, duas cadeiras de rodas em
liga leve, nove andarilhos, dois andarilhos com
rodas, 13 pares de canadianas, um colete de
4

1.1.3

Necrópole Megalí ca do Alto O Município de Alijó à semelhança de anos passadas
Madorras
Classiﬁcada dos tem vindo a divulgar, preservar e dinamizar
como Sí o de Interesse Público todo este rico património histórico e arqueológico
(2013-01-10 11:54)

exumado, através da realização de visitas técnicas e pedagógicas guiadas a este e outros
arqueossí os concelhios. Para mais informações
não deixe de visitar a Página de Arqueologia do
Município de Alijó: h p://arqueologia.cm-alijo.pt
| h p://360.cm-alijo.pt.
Fonte: Câmara Municipal de Alijó

1.1.4 “Da Madeira à Música” exposição
Esta necrópole megalí ca implanta-se num
de Paulo Meirinhos patente na
planalto, na fronteira dos concelhos de Alijó
Casa da Cultura de Miranda do
e Murça, dis nguindo-se pela dimensão da
Douro (2013-01-10 13:30)
sua área de implantação, número e escala das
mamoas e integridade formal.

Apesar da sua função primordial ser funerária,
o seu signiﬁcado simbólico transcendia, largamente, essa u lidade, representando locais de
culto, polos da a vidade simbólico-religiosa que
assinalavam espaços geográﬁcos de especial
signiﬁcado para as sociedades construtoras. O
valor patrimonial da necrópole não se restringe às
mamoas, mas integra a relação que estas estabelecem com a paisagem envolvente, expressando
a ín ma comunhão e interdependência entre o
homem e o meio ambiente, cons tuindo estes
monumentos a primeira transformação signiﬁcava e duradoura introduzida pelo homem neste
território.
A necessidade de manter esta necrópole como
testemunho de vivências e do que representa
para a memória cole va, associada ao mais an go
testemunho de arquitetura monumental no nosso
território, levou o Município de Alijó a desencadear e a formalizar a instrução do processo de
classiﬁcação junto da Direção Regional de Cultura
do Norte. Após diversas reuniões e visitas ao
local, a opinião foi unânime quanto à urgência
na classiﬁcação desta necrópole megalí ca, como
sí o ou área arqueológica de interesse público.

A Casa da Cultura de Miranda do Douro recebe
a par r do dia 18 de janeiro a exposição da
“Madeira à Música”, do músico mirandês, Paulo
Meirinhos.

Esta é uma mostra de diversos instrumentos
musicais “fabricados” pelo próprio e vão estar pela
primeira vez expostos ao público.
De salientar que o visitante pode conhecer
esta exposição até ao próximo dia 24 de fevereiro.
Paulo Meirinhos, (Miranda do Douro, 1972)
Músico e professor de música, Licenciado em Educação Musical pela Escola Superior de Educação
– Ins tuto Politécnico do Porto. Frequentou o
Conservatório de Música do Porto onde estudou
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Guitarra Clássica.

Conselho consul vo da direção.

Frequentou o curso de Doutoramento em Música
Movimento e Drama na Universidade de Salamanca, Facultad de História y Geograﬁa onde
terminou parte curricular do curso.

Com o grupo Galandum Galundaina do qual é
músico desde a sua fundação, tem dado concertos nos principais palcos e fes vais do país e no
estrangeiro (Espanha, França, Alemanha, Bélgica,
México, Cuba, Brasil, Malásia, Cabo Verde...).

Exerce funções de Técnico Superior de Música
no Município de Miranda do Douro onde tem
levado a cabo uma série de projetos no âmbito
da promoção da cultura mirandesa: ensino de
instrumentos musicais tradicionais (gaita de foles
e percussões), danças mirandesas e dirige o Coro
Infan l de Miranda do Douro.
Dedica-se à construção de vários instrumentos musicais, como o rabel (instrumento de cordas
friccionadas da família do violino) e de percussão,
como o pandeiro mirandês, o qual dotou de novas
possibilidades técnicas.
Depois de um percurso por várias vertentes
da música, atualmente dedica-se à música tradicional de Trás-os-Montes com especial incidência
na Terra de Miranda. Neste âmbito, fundou em
1996 o Grupo de Música Tradicional Galandum
Galundaina e a associação cultural com o mesmo
nome.
Tem editado e colaborado em vários discos de
recolha de música tradicional, (Modas de Dúes Eigreijas 1989, Gueiteiros del Praino Mirandês 1999,
L’alma 2000, Galandum Galundaina L purmeiro
2002, Galandum Galundaina Modas i Anzonas
2005, Galandum Galundaina Senhor Galandum
1.1.5
2010) e organizado vários eventos que tem por
base a tradição da Terra de Miranda (Rezosa Fes val de Cultura Mirandesa que se realiza desde
1989 e L Burro i l Gueiteiro que vai já na 10ª edição).

Torre de Moncorvo já tem Novo
Centro Escolar (2013-01-11 00:04)

É Formador do Conselho Cien ﬁco-Pedagógico
da Formação Con nua nas seguintes áreas e
domínios: Educação Musical/Música, Expressões
(Musical), Didá cas Especíﬁcas (Música).
Leccionou no Ins tuto Piaget entre os anos
de 2000 e 2005 onde foi coordenador do curso
de Educação Musical e de Prá ca Pedagógica na
O concelho de Torre de Moncorvo tem já em
Variante de Educação Musical, e desempenhou
funcionamento um novo centro escolar que foi invários cargos entre os quais, de presidente do
augurado no passado dia 8 de Janeiro, terça-feira,
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pelo Eng.º Carlos Duarte, da Comissão Execu va jardins-de-infância. Dispõe de 18 salas, 6 para o
do Programa Operacional Regional Norte.
pré-escolar e 12 des nadas ao 1º ciclo.
As salas estão equipadas com mobiliário adequado à idade das crianças, quadros intera vos e
Presente na cerimónia esteve também o Presi- computadores com acesso à internet.
dente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Eng.º Aires Ferreira, que desejou a toda a comu- O pá o exterior foi renovado possuindo duas
nidade escolar felicidades no uso destas novas zonas de abrigo nas principais entradas do edi cio
instalações, salientando que “ até pela simbologia que proporcionam mais conforto e resguardo
de uma aposta no futuro, na formação dos jovens das crianças nos períodos de entrada, saída e
e nas condições proporcionadas aos professores recreio. Foram ainda instalados brinquedos na
não podíamos deixar de assinalar este dia e a parte exterior do edi cio.
entrada em funcionamento deste centro escolar,
agora com óp mas condições.”
O Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro 1.1.6
Salgado, Dr. Alberto Areosa, referiu que este novo
centro escolar “ permite renovar o parque do 1º
ciclo e evoluir para edi cios que integram o 1º ciclo
do ensino básico e pré- escolar.” Edi cio este “que
se encontra apetrechado com espaços des nados
à instalação de biblioteca, polivalente, refeitório,
sala de professores, além de um conjunto de áreas
mul funcionais que contribuem para a melhoria
da qualidade do espaço educa vo.”

Previsto para meados de março
reinício da ligação aérea entre Trás-os-Montes e Lisboa
(2013-01-11 10:25)

[EMBED]
Falou também ao público presente o Eng.º Carlos Duarte dizendo que este novo equipamento
“ é na prá ca o início de uma caminhada em
que este ﬁnanciamento pretende acima de tudo
como meta é que todos vós saiais daqui mais
capacitados e que as novas gerações de Torre de
Moncorvo tenham a educação e conhecimento
como arma e ferramenta para se poderem aﬁrmar e ter condições para dar o seu contributo
à sociedade, à região e ao país.” Convidados a
assis r foi também toda a comunidade escolar e
os pais que aproveitaram a visita para conhecer
melhor as instalações da escola que os ﬁlhos agora
frequentam.

A Câmara de Bragança divulgou ontem em comunicado que o Governo prevê retomar em meados
de março a ligação aérea entre Trás-os-Montes e
Lisboa interrompida em novembro para reavaliação do modelo de ﬁnanciamento.

A previsão foi adiantada aos presidentes das
câmaras de Bragança e Vila Real numa reunião
com o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, na
terça-feira, em Lisboa, em que esteve também
presente o secretário de Estado dos Transportes,
O Centro Escolar de Torre de Moncorvo teve segundo o mesmo comunicado distribuído pela
um custo total de 1.900.000,00€ sendo compar- autarquia de Bragança.
cipado em 80 % pelo Programa Operacional
Regional do Norte.
Na nota assinada pelo presidente, o socialdemocrata Jorge Nunes, é explicado que reunião
O edi cio foi remodelado e acolhe agora 251 foi pedida pelos autarcas, que saíram com a "precrianças do 1º ciclo de todo o concelho e alguns visão do reinício da ligação aérea para meados de
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março, um mês depois do prazo anteriormente sos públicos de concessão realizados de dois em
anunciado pelo Governo".
dois anos.
Os autarcas ﬁcaram a saber que a tutela já
decidiu que "o modelo de ﬁnanciamento será o da
subvenção ao passageiro", idên co ao que vigora
para a região autónoma da Madeira.

O Governo deixou passar o prazo para o lançamento de novo concurso e decidiu interromper
a ligação a 27 de novembro, para reanalisar o
ﬁnanciamento, alegando que a União Europeia
não autorizava o modelo em vigor.

O Governo assegurou, segundo o município,
que "o modelo está estruturado no sen do de
a subvenção ao passageiro garan r esforço ﬁnanceiro idên co ao custo que anteriormente
suportava na aquisição do bilhete".

A construção do túnel do Marão, parada há
um ano e meio, foi também abordado pelos autarcas, nesta reunião com o primeiro-ministro, tendo
"sido reaﬁrmado que o Governo aguarda decisão
judicial no sen do de reconhecimento de abanO custo da viagem de ida e volta entre Bragança e dono da concessão por parte da concessionária e
Lisboa rondava os 120 euros no anterior modelo, que de imediato daria seguimento aos trabalhos".
em que o Estado ﬁnanciava o serviço com o pagamento direto de 2,5 milhões de euros à operadora. Agência Lusa
Os autarcas adiantam que lhes foi também
avançado que "até meados de fevereiro seria
publicado, em Diário da República, o anúncio 1.1.7
das condições ﬁnanceiras e de operação, após
o que a ligação aérea seria retomada, logo que
os operadores privados se cer ﬁcassem junto do
INAC (Ins tuto Nacional de Avião Civil)".

Idoso burlado em 10 mil euros na cidade de Bragança
(2013-01-11 11:03)

A Câmara de Bragança adianta que os autarcas manifestaram "algumas reservas" em relação
ao modelo de ﬁnanciamento por entenderem
que "a realidade de Trás-os-Montes é signiﬁca vamente diferente da região autónoma da Madeira".
Reiteraram também ao primeiro-ministro "preocupações sobre a necessidade do rápido reinício
da ligação em condições que viabilizem a u lização por parte dos cidadãos" e que garantam
Um idoso com mais de 80 anos foi ontem burlado
"condições mínimas de rentabilidade para que
em plena via pública na cidade de Bragança. O
surjam operadores interessados".
homem foi abordado por dois indivíduos que
aliciaram a alegada ví ma a levantar da sua
Os autarcas salientaram ainda a necessidade
conta bancária 10 mil euros.
de garan r voos ao ﬁm de semana e de se poder
operar aeronaves com maior capacidade que o
anterior avião de 19 lugares.
Os suspeitos terão aliciado a ví ma, mostrandoA carreira aérea ligou Trás-os-Montes a Lisboa
lhe "um saco de plás co com vários maços de
ininterruptamente nos úl mos 15 anos, encurnotas" para "doar aos pobres" por vontade do "pai
tando para pouco mais de uma hora a distância
que estava doente".
entre a Bragança e a capital.
O serviço era assegurado através de concur8

Segundo a informação disponibilizada pelo Comando Distrital de Bragança da PSP, citada pelo

jornal Correio da Manhã “para que a doação fosse
efetuada, os burlões argumentaram necessitar de
uma garan a de 10 mil euros, e terão convencido
o idoso a levantar numa dependência bancária,
aconselhando-o a "que se o funcionário do banco
lhe perguntasse para que era tanto dinheiro ele
dissesse que era para o ﬁlho fazer obras".
O idoso entregou o dinheiro aos burlões que
lhe terão dito faltar ainda "uma folha de 25 linhas"
para formalizar a doação e que a ví ma terá
ido comprar a uma papelaria. Quando o idoso
regressou os burlões já nham desaparecido,
apercebendo-se então o octogenário que nha
sido burlado.

necessária para o processo de assistência. No
sen do de explorar uma melhor ar culação com
os meios e apoio técnico dos agentes envolvidos,
combatendo este crime e aumentando a qualidade
de vida, segurança e de autonomia das pessoas
ví mas deste tráﬁco.
A Delegação Norte da APF foi criada em 1967
com a missão de promover os direitos sexuais e
reprodu vos, tem estado a vamente envolvida
em diferentes projectos ligados à problemá ca
do Tráﬁco de Seres Humanos. Atualmente tem
uma Equipa Mul disciplinar para a assistência a
ví mas deste tráﬁco, responsáveis por estas ações
de formação e que pode prestar auxílio através do
contacto 918 654 101 (das 9h às 17h, dias úteis).

A PSP alerta para a necessidade de estar atento
a este po de atuação por parte de pessoas que
não sejam conhecidas, sendo sempre necessário
mostrar alguma cautela e não estabelecer uma 1.1.9
imediata relação de conﬁança.

1.1.8

Idoso de Macedo de Cavaleiros
que vivia sozinho morre carbonizado em incêndio na
habitação (2013-01-17 12:46)

Workshop “Tráﬁco de Seres Humanos” (2013-01-17 12:00)

Um homem de 82 anos morreu carbonizado,
na quarta-feira, na sequência de um incêndio
na habitação onde vivia sozinho, na aldeia de
Nos dias 22 e 29 de janeiro a Rede Social de Peredo, no concelho de Macedo de Cavaleiros,
Macedo de Cavaleiros e a Associação de Planea- Distrito de Bragança, informou hoje fonte dos
mento Familiar do Porto (APF) organizam no bombeiros locais.
Centro Cultural o Workshop “Tráﬁco de Seres
Humanos.”
A ví ma foi encontrada pela ﬁlha, que deu o
alerta por volta das 18:15, segundo adiantou à
agência Lusa o comandante da corporação de
Macedo de Cavaleiros, João Venceslau.
Dirigido a técnicos de en dades governamentais e não governamentais que possam numa Citada pela fonte, a ﬁlha relatou que costumava
“primeira linha” sinalizar potenciais ví mas, o visitar o pai todos os dias e que, na quarta-feira,
workshop visa dotá-los do máximo de informação quando chegou à habitação, a cozinha e o quarto
9

da estavam tomados pelas chamas e o idoso
encontrava-se já sem vida. O comandante dos
bombeiros precisou que apenas as duas divisões
foram afetadas pelas chamas.
As autoridades suspeitam que o sinistro terá
do origem num curto-circuito na televisão da
cozinha que, por sua vez, terá provocado uma
explosão de gás, acrescentou. O caso está a ser
inves gado pela Polícia Judiciária e a ví ma foi
encaminhada para o Ins tuto de Medicina Legal
de Bragança, onde irá ser feita a autópsia. Os
bombeiros deslocaram para o local do fogo 16
elementos e quatro viaturas. HFI // JGJ. Lusa/ﬁm

estará disponível nos espaços sicos municipais
com maior aﬂuência de público e também com
uma localização mais central: Gabinete de Apoio
ao Munícipe e o Palácio dos Távoras, ediﬁco onde
funcionam os serviços camarários.
O atendimento presencial e virtual será feito
alternadamente à sexta-feira de manhã. O calendário está divulgado nos diferentes sí os da
Internet relacionados com o município e o atendimento presencial terá em conta a ordem de
chegada daqueles que pretendam conversar com
o autarca, que lhes dispensa 15 minutos para
colocarem as suas questões.

Fonte: Agência Lusa

1.1.10

Estas ações inserem-se, segundo o município,
no programa "Administração Aberta", implementado pela Câmara Municipal de Mirandela
com o propósito de "aproximar cada vez mais
Câmara Municipal de Miran- os munícipes da administração autárquica e dos
dela: aos “Diálogos Abertos”, eleitos locais, potenciando e incen vando a parcipação cívica e a cidadania e contribuindo para
seguem-se os “Diálogos Diretos” uma maior transparência da gestão". HFI // JGJ.
(2013-01-17 13:24)
Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

1.1.11 IPB dispõe de 1, 1 milhões de euros para inves gação aplicada a
setores de desenvolvimento regional. (2013-01-17 15:53)
O presidente da Câmara de Mirandela vai
disponibilizar uma manhã por semana para falar
pessoalmente com quem o procurar, alargando
assim o diálogo que já vem mantendo com os
munícipes nas redes sociais.

Há meio ano que o autarca transmontano António Branco responde a questões dos munícipes
no Facebook, numa inicia va designada "Diálogos O Ins tuto Politecnico de Bragança (IPB) divulgou
Abertos", à qual vai acrescentar, a par r de 25 de ontem que foi contemplado com uma verba de 1,
1 milhões de euros para inves gação aplicada a
janeiro, os "Diálogos Diretos".
setores de desenvolvimento regional.
Uma vez por semana, à sexta-feira, tal como
acontece no Facebook, o presidente da Câmara
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à atualidade.
Esta soma será aplicada nos próximos 3 anos
para inves gar matérias ligadas ao desenvolvimento da região transmontana, como a proteção
da oliveira, a luta biológica contra doenças e pragas
desta cultura, combate ao cancro do castanheiro,
melhoria da segurança microbiana dos enchidos
tradicionais e controlo sanitário das abelhas.
Um estudo desenvolvido dentro da ins tuição
transmontana ligado à cultura da oliveira foi ainda
também dis nguido como ≪projeto de excelência≫.
O IPB enﬁleira-se assim entre as ins tuições de
ensino superior portuguesas com maior número
de projetos aprovados e ﬁnanciados.

1.1.12

Ideias K, uma mostra monográﬁca do ar sta Fernando
Sinaga no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em
Bragança (2013-01-17 20:33)

O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais,
em Bragança, apresentou no passado dia 12
de janeiro a exposição IDEIAS K, uma mostra
retrospe va do ar sta, radicado em Salamanca,
Fernando Sinaga, comissariada por Glória Moure.

Ideias K procura destacar tanto o caráter transversal e diversiﬁcado, mediante uma contundente
ordenação das conexões e vínculos existentes no
seu trabalho ao longo dos úl mos 26 anos.
Sobre a obra de Fernando Sinaga
Um dos campos da profundidade poé ca
deﬁnitórios das artes plás cas da segunda metade
dos anos sessenta, com profundas marcas na atualidade, é a consideração da perceção e dos seus
processos como mo vo em si mesmo. Fernando
Sinaga (Saragoça, 1951) submerge-se neste âmbito
com uma sub leza notável, u lizando para isso
principalmente a cor e os disposi vos perce vos.
É importante sublinhar também que essa poé ca
perce va, ao ser tratada como processo, abre
os limites materiais das obras e deﬁne-as como
interferência com as audiências. Adicionalmente,
esta aproximação “aberta” desencadeia a experiência da escultura como operação mental, como
pensamento e não como entendimento.
A ideia de perceção e criação intera vas implica
em Sinaga um aspeto diretamente relacionado,
que também o coloca na vanguarda da sua geração. Face à serialização e à assepsia picamente
minimalista, Sinaga adota uma posição que poderia ser descrita como naturalista, no sen do de
que, mediante contrapontos mínimos e suportes
adequados, trata de desencadear processos complexos de concatenação perce va irreversíveis.
Nada é deixado ao acaso, a não ser a interdependência inﬁnitesimal, pica dos processos
naturais.
A abertura intera va para as audiências conjuga-se
em Sinaga com o tom naturalista das pequenas
variações que desencadeia, para moldar um claro
paisagismo de interiores, em aliança com a arquitetura, onde frequentemente a cor não só a va
a composição, mas deﬁne-a também em planos
abertos a par r do jogo de correspondências entre
os espaços e as formas.

Sobre a exposição IDEIAS K
A exposição percorre, através de mais de quarenta
A exposição retrospe va Ideias K, de Fernando
obras em diversos suportes expressivos, o imagSinaga, no Centro de Arte Contemporânea Graça
inário subjacente na obra de Sinaga ao longo de
Morais, em Bragança, procura reconhecer o imaggrande parte da sua etapa cria va, desde 1984 até
11

inário simbólico, geométrico, ó co, material e
cromá co que subjaz no trabalho do ar sta desde
o Pequeno-almoço alemão, 1985, até à sua obra
recente. Através dos variados suportes expressivos, que o ar sta usa, a proposta exposi va
mantém de forma simultânea, tanto o caráter
especíﬁco e experimental da obra, como o seu
caráter transversal e diversiﬁcado.
O projeto reivindica o humor independente
de Sinaga e teima em evidenciar a riqueza e a
complexidade da sua obra. A transferência de
limites supõe não só a intera vidade entre as
obras, sejam objetos ou imagens, mas também a
valorização do espaço como um elemento visual e
plás co mais do que contentor neutral de criações,
o que por sua vez signiﬁca valorizar a arte mais
como experiência esté ca em que se par cipa, do
que como contemplação distanciada.
Ao longo das salas do CACGM será exibida,
por um lado, um conjunto de peças conﬁgura os
trabalhos fotográﬁcos, escultóricos e audiovisuais
de Sinaga, que se farão acompanhar de obra sobre
papel como ﬁo condutor, em jeito de trajeto ou de
pequenos escaparates que pon lham o percurso.

Bolsa Castellbranch, em 1973. Em 1976 ﬁnaliza os
seus estudos na Escola Superior de Belas Artes de
Madrid e obtém o prémio da Direção Geral das Belas Artes. Em 1983, devido ao seu interesse pelos
estudos goethianos, obtém uma bolsa da Fonds
für freie Erziehung , de Zurique, para prosseguir os
seus estudos sobre a teoria da cor. Em 1984 obtém
uma nova bolsa de inves gação para estudar a
Escultura Pública nos USA e ao seu regresso dos
Estados Unidos obtém um lugar de professor na
Faculdade de Belas Artes de Salamanca, ﬁxando
a sua residência nesta cidade até ao momento
presente.
A exposição de Sinaga, El desayuno Alemán,
1985, apresentada na Galeria Villalar de Madrid
patenteou a obra deste ar sta dentro da cena
ar s ca espanhola dos anos 80 e desde então
a sua obra já foi exposta em dis ntas galerias e
museus de Espanha, França, Alemanha e USA. Em
1989 par cipa na XX Bienal Internacional de São
Paulo, Brasil, e em 1992 na 5 Trienal Fellbach, na
Alemanha. No ano de 2000 a sua obra representa
o seu país no Pavilhão de Espanha na Expo de
Hannover e pouco depois a sua obra “Cuerpo
Diaman no” é exibida na exposição Arte em
Espanha, 1997-2002, Obras da Coleção de Arte
Contemporânea do Pa o Herreriano na Sala de
Exposições Picadeiro de Moscovo.

Desde Una parte de la realidade, 1985, os objetos a as pinturas sobre metal, primordiais e
obrigatórias, foram criados para acentuar e remodelar espaços preexistentes, enquanto obras De entre as suas úl mas exposições em Escomo Deuteroscopia (La segunda vista), 2008 re- panha podemos destacar, On Predic on (2005),
conﬁguram zonas de esforço e reﬂexão perce va. Museu Vostell Malpar da; La Estancia Inhóspita
(2005), IVAN, Valência, Cor Duplex (2005) Museu
Ideias K põem em evidência que Sinaga se sub- Pablo Serrrano de Saragoça, God Dog (2006), Gamerge numa ideologia individual, de mudança, leria Adoración Calvo, Salamanca, ou Zona (2006)
favorecedora das diferenças e não da homogenei- no DA2, Domus Ar um de Salamanca. Podem
dade e que responde ao impera vo esté co no encontrar-se catálogos especializados sobre o seu
sen do de criação e não de beleza, por um lado trabalho na Fundação Miró em Maiorca (1996);
através da ampliação do conceito de escultura, e Palácio dos Condes de Gabia, Granada (1998);
por outro, em obras como Lo blanco e lo negro, Palácio Revillagigedo, Gijón (1999); Sala Amárica
1995, através da reformulação da ideia de ab- de Vitória (1999); IVAM, de Valência (2005) e
stração.
Museu Pablo Serrano de Saragoça (2006).
Sobre Fernando Sinaga
Nasceu em Saragoça, em 1951, vive e trabalha
em Salamanca. A sua formação ar s ca decorreu
na cidade de Saragoça até ao começo dos seus
estudos de Belas Artes em Barcelona, onde obtém
a Bolsa de Estudo Amigó Cuyás, em 1972, e a
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A sua trajetória Ar s ca recebeu o reconhecimento público da Fundação Valparaiso de Almeria,
do Prémio Villa Madrid da melhor exposição de
escultura realizada nesta cidade no ano de 2001
e o Prémio Aragón Goya 2010, autorgado pelo
Governo de Aragão pela sua destacada trajetória

ar s ca.
Título da exposição: Ideias K
Ar sta: Fernando Sinaga (Saragoça, 1951)
Comissária: Glória Moure
Produção: Museu de Arte Contemporânea de
Castela e Leon – MUSAC
Organização: Acción Cultural Española - AC/E Programação: CMB / Centro de Arte Contemporânea
Graça Morais

1.1.13

de produtos e potencialidades regionais no edi cio
novo da Assembleia da República até sexta-feira,
dia 18 de Janeiro

Mostra de Geoparques Por- 1.1.14 MTI vai fazer apresentação
pública do projeto de exploração
tugueses na Assembleia da
experimental das minas de ferro
República (2013-01-18 00:09)
de Moncorvo (2013-01-18 00:20)

O Geoparque Terras de Cavaleiros e os outros
geoparques do país, Arouca, Naturtejo e Açores,
está presente na Assembleia da República.
No próximo dia 23 de Janeiro, quarta-feira, a
empresa MTI Ferro de Moncorvo vai fazer uma
apresentação pública do contrato de exploração
experimental dos depósitos de ferro de Moncorvo,
A inicia va “Geoparques: Umarealidade de no auditório da Associação de Comerciantes e
desenvolvimento sustentável” reúne os quatro Industriais de Moncorvo (ACIM), pelas 18h00.
geoparques nacionais na promoção, divulgação e
valorização dos recursos endógenos, dando a con- Na apresentação pública será feita uma breve
hecer aos senhores deputados as suas dinâmicas apresentação da empresa MTI, efetuada uma
e papel desempenhado enquanto promotores de explicação sobre o contrato assinado com o Esdesenvolvimento sustentável dos territórios em tado português para desmonte experimental e
que estão implantados.
apresentado um programa de trabalhos a efetuar
e os inves mentos realizados e a realizar.
A GeoExpo, inicia va da Comissão Nacional
da UNESCO e Assembleia da República, foi inau- A sessão é promovida pela MTI com o apoio
gurada durante esta semana pela Presidente da do Município de Torre de Moncorvo.
Assembleia da República, Assunção Esteves.
Os geoparques portugueses realizam esta mostra
13

1.1.15

Vem aí a XVII Feira da Caça e VII Turís co, Pedestre e de Automóveis an gos.
Feira de Turismo de Macedo de
Cavaleiros (2013-01-18 00:25)

De 24 a 27 de janeiro realizam-se a XVII Feira
da Caça e VII Feira de Turismo. Os eventos que
decorrem em simultâneo no Parque Municipal de
Exposições e atraem milhares de pessoas, congregam duas importantes temá cas do concelho
de Macedo de Cavaleiros, explorando as suas
potencialidades turís cas e cinegé cas.
Ao visitar estes eventos, além de poder acompanhar as inúmeras a vidades de caça, tem a
oportunidade de conhecer a oferta turís ca da
região e deliciar-se com sabores e cheiros únicos.
A rica e variada gastronomia macedense, com
produtos como os enchidos, o vinho, o azeite,
as casulas secas, os queijos e os pratos de caça,
têm aqui o merecido destaque, seja nas bancas 1.1.16
tradicionais ou nos restaurantes regionais.

Workshop “Tráﬁco de Seres Humanos” (2013-01-18 12:00)

Ao longo de 17 anos de edição, estes eventos
assumiram-se como referência na região, cujo
programa vai muito além da sua área coberta no
Parque Municipal de Exposições.
Para os 4 dias do certame está agendado um
conjunto de a vidades um pouco por todo o
concelho, passagem obrigatória para centenas
de caçadores nacionais e espanhóis, que aqui
se deslocam para par ciparem nas afamadas
montarias, na Prova de Santo Huberto, no leilão Nos dias 22 e 29 de janeiro a Rede Social de
de javalis e nos rituais venatórios que são os Macedo de Cavaleiros e a Associação de Planeamento Familiar do Porto (APF) organizam no
julgamentos.
Centro Cultural o Workshop “Tráﬁco de Seres
Se procura par r à descoberta, a organização Humanos.”
dá-lhe a oportunidade de conhecer um pouco
deste des no turís co de excelência que é o
Geoparque Terras de Cavaleiros. Explore os seus
sen dos juntando-se aos Passeios TT, Moto14

Dirigido a técnicos de en dades governamentais e não governamentais que possam numa
“primeira linha” sinalizar potenciais ví mas, o
workshop visa dotá-los do máximo de informação
necessária para o processo de assistência. No
sen do de explorar uma melhor ar culação com
os meios e apoio técnico dos agentes envolvidos,
combatendo este crime e aumentando a qualidade
de vida, segurança e de autonomia das pessoas
ví mas deste tráﬁco.

Alto Douro (UTAD) em 1999 onde fez uma pósgraduação Gestão Empresarial (2009).

No âmbito da sua formação, exerceu (19982002,) na Geometral S.A, funções no Controlo e
ﬁscalização às super cies agrícolas. Par cipou na
coordenação da implementação do SIG-Olivícola,
em Trás-os-Montes e Alto Douro. Foi responsável
de campo na implementação do SIG-Vi vinícola
no Alentejo e Algarve. Foi ainda responsável de
campo no cadastro de sobreiros, na região do
A Delegação Norte da APF foi criada em 1967 Ribatejo e Oeste.
com a missão de promover os direitos sexuais e
reprodu vos, tem estado a vamente envolvida Ainda em 2002 exerceu na Prossistemas S.A,
em diferentes projectos ligados à problemá ca funções na ﬁscalização e controlo de campo às
do Tráﬁco de Seres Humanos. Atualmente tem super cies agrícolas, em Trás-os-Montes e Alto
uma Equipa Mul disciplinar para a assistência a Douro.
ví mas deste tráﬁco, responsáveis por estas ações
de formação e que pode prestar auxílio através do Lecionou e inves gou na área de Fitotecnia e
contacto 918 654 101 (das 9h às 17h, dias úteis).
Engenharia Rural na UTAD (2001-2005).
Foi
responsável pela coordenação e gestão de candidaturas a projetos em diferentes áreas do conhecimento, sendo também representante técnico
da UTAD na relação com Municípios, Empresas e
1.1.17 CDS/PP apresenta candidatos outras En dades (2004- 2012). Foi também reautárquicos em Mirandela, sponsável pela Coordenação e Gestão de Planos de
Macedo de Cavaleiros e Car- Formação no âmbito das Ações Integradas de Base
Territorial (2004-2007). Desde 2004 foi requisitado
razeda de Ansiães (2013-01-21 13:06) ao Ins tuto de Trás-os-Montes para a Inves gação
e Desenvolvimento Agro-Industrial. Foi Assistente
[mirandela.jpg]
Convidado na Escola Superior Agrária de Viseu na
área de Engenharia Rural (2005-2006).
Carlos Manuel Costa Pires

A Comissão Polí ca Distrital de Bragança do
CDS /PP informou em nota de imprensa que
os candidatos nas listas do CDS-PP às Câmaras
Municipais de Mirandela, Macedo de Cavaleiros
e Carrazeda de Ansiães, serão, respe vamente,
Carlos Manuel Costa Pires, Rui Jorge da Silva
Costa e Fernando António Trindade dos Reis.

Em 2009 iniciou a sua a vidade de agricultor
em Alvites e, juntamente com a família cria a
Empresa Aldeia do Azeite, cujo obje vo é a transformação e comercialização de azeite. Exerce o
cargo de Vice-Presidente no Ins tuto dos vinhos
do Douro e do Porto, conforme o despacho n.º
8740/2012, desde junho de 2012.

Rui Jorge da Silva Costa, candidato em Macedo
de Cavaleiros, tem 42 anos, reside em Macedo
de Cavaleiros. É Técnico Oﬁcial de Contas – EspeTodos os três candidatos se apresentam pelas
cialista e Consultor de várias en dades na área
listas do CDS/PP na condição de independentes.
Contabilís ca e Fiscal. É Doutorando em Gestão,
Mestrando em Finanças e Contabilidade, Bacharel
O candidato em Mirandela, Carlos Manuel
em Contabilidade e Administração e Licenciado
Costa Pires, nasceu em Alvites, Mirandela, a 27
em Contabilidade.
de Outubro de 1971. Licenciou-se em Engenharia
Agrícola, na Universidade de Trás-os-Montes e
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Foi formador, professor no ensino secundário
e docente na UTAD - Universidade de Trás-osMontes. Desempenha funções nos órgãos sociais
de várias associações sem ﬁns lucra vos do concelho de Macedo de Cavaleiros, nomeadamente
a de Presidente do Conselho Fiscal da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários e da
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Macedo de Cavaleiros.

[fernando.jpg]
Fernado dos Reis
Fernando António Trindade dos Reis, nasceu a
14 de Outubro de 1974, em Moçambique. Presentemente exerce ac vidade como bancário no
Grupo Credito Agrícola. Concilia uma experiência
única adquirida na sua vertente proﬁssional e pessoal, com profundos valores é cos, a sua paixão
inegável por Carrazeda de Ansiães, e comprovadas
competências na estratégia organizacional, recursos humanos e gestão de risco.
Licenciou-se em Teologia pela Universidade
Católica Portuguesa do Porto, encontrando-se em
conclusão a Pós-graduação em Educação Especial
pelo Ins tuto Politécnico de Bragança, além de
ter concluído varias formações proﬁssionais na
área que presentemente exerce, sendo estas ministradas por en dades devidamente creditadas.

formador da Escola Básica de 2/3 S de Carrazeda
de Ansiães e Escola Proﬁssional de Ansiães, tendo
desempenhado entre outras as funções professor,
coordenador de curso, membro do conselho
pedagógico e director de turma. Desde Maio de
2006, é colaborador do Grupo Credito Agrícola
(CCAM Região de Bragança e Alto Douro, C.R.L.)
com funções na respec va Área Comercial.

1.1.18 Artur Aragão é o Candidato do
PSD à Câmara Municipal de
Alfândega da Fé (2013-01-21 13:18)
[artur+arag%C3%A3o+(1).jpg]
Artur Aragão
A concelhia social democrata de Alfândega da Fé
escolheu Artur Aragão para candidato à Câmara
Municipal, nas próximas eleições autárquicas.O
nome foi apresentado e ra ﬁcado no passado
sábado (19 janeiro) em Assembleia Geral da
Secção do PSD de Alfândega da Fé.
Artur Aragão foi aprovado por unanimidade,
numa sessão que mostrou um par do unido em
torno do líder e candidato, que quer reconquistar
para o PSD a autarquia Alfandeguense.
Artur António Rabaçal Aragão é natural de Vilar Chão, freguesia de Alfândega da Fé, tem 43
anos e, atualmente, reside na vila transmontana.
Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Lusíada do Porto, é um empresário ligado
ao setor agrícola, que se tem vindo a aﬁrmar
pela capacidade empreendedora e dinamismo.
Estas qualidades valeram-lhe a dis nção com
a Comenda da Soberana Ordem de Mérito do
Empreendedor Juscelino Kubitschek, em 2003.

Iniciou a ac vidade proﬁssional, como sacerdote católico (padre) da Diocese de Bragança
e Miranda, tendo desempenhado funções de
membro do Colégio de Consultores e Conselho
Presbiteral, Secretário do Comissão Polí ca Distrital de Bragança Prelado e Tesoureiro Diocesano,
Perfeito e Secretário de Seminário de Bragança,
Arcipreste, Capelão da Santa Casa da Misericórdia,
Capelão Hospitalar e Pároco no concelho de CarDesde sempre ligado à empresa M.C. Rabaçal
razeda de Ansiães e Vila Flor, entre 1998 e 2003.
Aragão, fundou e geriu a Casa Aragão Brasil. ReDurante este período foi ainda e co-fundador sidiu em São Paulo até 2005. A doença do pai
do Centro Social e Paroquial da freguesia da Lavan- leva-o a regressar a Alfândega da Fé para assumir
deira, além da colaboração e acompanhamento a a gestão da M.C. Rabaçal Aragão, cargo que, atualoutras IPSS no concelho de Carrazeda de Ansiães. mente, ocupa. Integrou, durante 4 anos, a direção
Entre os anos de 1999 e 2006, foi docente e da Caixa Agrícola de Terra Quente, função que
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também acumulou com a gestão do Hotel & SPA complexo despor vo da vila e ao parque escolar.
Alfândega da Fé, em 2009.
Para esta área está ainda previsto a construção
do futuro lar da terceira idade da Santa Casa da
No campo polí co foi vereador, eleito pelo Misiricórdia local.
PSD, da Câmara Municipal de Alfândega da Fé
(1997/1999), é Presidente Comissão Polí ca Con- Com este projeto a vila de Mogadouro ﬁcará
celhia do PSD de Alfândega da Fé e membro da dotada de um espelho de água com apetência
para a prá ca de algumas a vidades náu cas, de
Comissão polí ca Distrital desde 2009.
um circuito de manutenção e de outros equipamentos vocacionados para o turismo e lazer,
refere a agência Lusa.

1.1.19

Vai nascer na vila de Mogadouro
Numa segunda fase, prevê-se que o projeto
um espelho de água e um parque possa incluir um equipamento cultural cons tuído
urbano (2013-01-21 23:27)
por um futuro museu rural ao ar livre que ilustre
as tarefas agrícolas dos tempos passados.
Anónimo (2013-03-21 13:01:10)
lamento muito ter que dizer que esta gente que está a
frente da autarquia são todos uns demagogos

A Ribeira do Juncal, na vila de Mogadouro,
poderá dar origem, a par r de Maio, à construção de um Parque Urbano, um inves mento
que está orçado em cerca de 1,3 milhões de euros.

Anónimo (2013-03-21 16:46:56)
que pouca vergonha:E vem este Autómato com pés
de barro salientar uma obra destas, que não tem
interesse, e que em nada beneﬁcia o concelho de
Mogadouro, e os seus habitantes.
Tenha vergonha nessa lata seu contador de carneiros.

1.1.20 Maria José Moreno recomenda
ao Governo a adopção de medidas que protejam os produSegundo fonte da autarquia, citada pela Agêntores e os produtos nacionais
cia Lusa, "trata-se de um parque urbano que vai
dar con nuidade ao complexo despor vo da vila.
O concurso público para adjudicação das obras já
foi efetuado e aguardamos, a todo o momento, a
celebração do contrato de ﬁnanciamento com o
Programa Operacional do Norte".

(2013-01-21 23:42)

O vereador das Obras Públicas, António Pimentel,
referiu ainda àquela agência de no cias que "após
ultrapassarmos alguns trâmites legais, creio que
estaremos em condições de arrancar com as obras
no início do mês de maio".
A deputada do PSD do Distrito de Bragança
A área do projeto tem cerca de quatro hectares é a autora de um Projecto de Resolução que
e pretende dar uma con nuidade espacial ao recomenda ao Governo adoptar medidas que
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protejam os produtores e os produtos nacionais.
Este documento é uma inicia va do PSD e do O Projecto de Resolução irá, brevemente, ser
CDS/PP.
discu do e votado na Assembleia da República.

Este Projecto de Resolução pretende, essencialmente, recomendar ao Governo que o mesmo 1.1.21
desburocra ze o acesso ao mercado por parte
de pequenos fabricantes de produtos tradicionais
– produtos caracterís cos das várias regiões,
cumprindo todos os requisitos implícitos nos
regulamentos comunitários, sem, no entanto,
comprometer a fundamental vertente destes
agentes no tecido económico, social e cultural do
nosso país.

Helicóptero do INEM vai permanecer em Macedo de Cavaleiros (2013-01-21 23:44)

Maria José Moreno explica que nos úl mos
anos têm sido inúmeras as acções de ﬁscalização
alimentar e económica, com o obje vo de controlar e promover o cumprimento dos elevados
padrões de higiene alimentar a que nos obriga
O Tribunal Administra vo e Fiscal de Mirano mundo globalizado, a legislação europeia e
dela dá razão aos Municípios garan ndo a
nacional.
manutenção do helicóptero do INEM em Macedo
de Cavaleiros.
“É do conhecimento público que, tanto a legislação, como as referidas acções de ﬁscalização,
têm permi do um excesso de zelo, afetando
nega vamente os pequenos e médios produtores
e comerciantes, designadamente quando comparados com outros Países Europeus, caso pico
Na sequência das ações judiciais interpostas
da Espanha”, refere a deputada.
pelos 12 Municípios do distrito com vista à
manutenção do helicóptero do INEM em Macedo
Segundo a social-democrata, estes factores
de Cavaleiros, o Tribunal Administra vo e Fiscal
“têm vindo a provocar incerteza e indignação, não
de Mirandela decidiu dar razão aos municípios
contribuindo para aquele que o PSD considera
em sede de providência cautelar, o que signiﬁca
um desígnio nacional – a promoção de produtos
que foi reconhecido o direito de permanência
nacionais, nomeadamente produtos artesanais
do helicóptero até trânsito em julgado da ação
e/ou tradicionais”.
administra va comum que corre termos naquele
tribunal e que pretende a manutenção deﬁni va
Este documento pretende ainda promover o
do helicóptero em Macedo de Cavaleiros.
exercício de um rumo, equilibrado e esclarecido
das diversas en dades que têm competências a
Assim, está vedado ao Ministério da Saúde
nível do controlo oﬁcial, a nível central, regional
qualquer ato que determine a re rada, supressão
e municipal, de forma a serem adequadamente
ou deslocalização daquele meio aéreo.
exercidas tais funções de controlo, exis ndo ﬂexibilidade, prevenindo, eliminando ou reduzindo
O Tribunal fundamenta esta decisão nos argupara níveis aceitáveis todos os riscos ligados à
mentos usados pelos municípios aquando da
saúde pública, garan ndo ainda quer as prá cas
propositura da ação, reconhecendo nomeadaleais ao comércio, quer a defesa dos interesses de
mente que houve violação, por parte da Admintodos os produtores e consumidores.
istração Regional de Saúde do Norte (ARSN), dos
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protocolos celebrados em 2007 com os Municípios, porque vão permi r ca var um conjunto de invesque garan am a permanência do helicóptero em mentos capazes de potenciar o desenvolvimento
contrapar da pelo encerramento dos Serviços de da região que apresenta níveis de pobreza e deAtendimento Permanente.
semprego dos mais elevados do País”, sublinha o
par do em comunicado de imprensa.

1.1.22

A inicia va legisla va do PEV será discu da em
inves - plenário da Assembleia da República na próxima
quarta-feira, dia 23 de Janeiro.

“Os Verdes” exigem
mentos nas linhas ferroviárias
do Douro e do Tâmega
(2013-01-22 10:00)

1.1.23 Mais uma morte nas obras de
construção da Barragem do
Baixo Sabor (2013-01-22 10:36)

“Os Verdes” entregaram na Assembleia da
República um Projeto de Resolução que recomenda ao Governo que proceda às obras de
remodelação e eletriﬁcação da Linha do Douro,
troço Caíde-Marco de Canavezes, à remodelação Já foi encontrado o corpo do trabalhador que
das estações do Marco, Livração e Vila Meã e ontem perdeu a vida nas obras de construção da
também à requaliﬁcação da Linha do Tâmega.
barragem do Baixo Sabor. O homem caiu ontem,
cerca das 20.15 horas ao rio, revelou à Agência
“Os Verdes” consideram que, numa altura de crise Lusa fonte do Centro Distrital de Operações e
económica e ambiental profundas, os transportes Socorro (CDOS) de Bragança.
públicos, nomeadamente o transporte ferroviário,
devem assumir-se como um pilar fundamental O trabalhador operava uma grua e o acidente
de uma estratégia para um desenvolvimento que terá ocorrido quando este saia da cabina, para
alivie a nossa fatura energé ca, que promova o ser subs tuído, tendo caído de uma altura suemprego e que facilite a mobilidade das pessoas, perior a 10 metros. Segundo a fonte, o corpo
“o que não tem vindo a acontecer”, aﬁrmam.
foi descoberto na água por volta das 23:30, três
horas e meia depois do acidente e de buscas que
Para o PEV, é absolutamente fundamental criar envolveram equipas dos bombeiros, GNR e da
as condições para que as pessoas optem pelos emergência médica.
transportes públicos e, dentro destes, que deem
preferência à ferrovia.
O alerta foi dado por volta das 20:15, com a
indicação de uma queda em altura de um traOs inves mentos estruturais agora propostos balhador que teria caído à água, a montante do
pelo PEV, expressos no Projeto de Resolução apre- paredão principal da barragem, em construção no
sentado, “são absolutamente necessários para o concelho de Torre de Moncorvo, no Distrito de
desenvolvimento da região norte, para a melhoria Bragança. O trabalhador operava uma grua e o
da mobilidade das populações, para a redução das acidente terá ocorrido quando este saía da cabine
assimetrias entre o litoral e o interior e também para ser subs tuido.
19

1.1.25 Para alargar horizontes e
A EDP, concessionária do empreendimento
descobrir um mundo novo

hidroelétrico, adiantou, entretanto que vai "abrir
um inquérito para apurar as circunstâncias do
acidente", que será também alvo de inves gação
da Autoridade para as Condições do Trabalho
(ACT). Este é o segundo acidente na mesma frente
de trabalho, e em queda em altura, no espaço de
três meses.

1.1.24

(2013-01-22 23:30)

Neve manda alunos para casa A Câmara Municipal de Mirandela está a demais cedo em Carrazeda de An- senvolver um projeto que pretende integrar os
idosos do concelho no mundo da internet. Esta
siães (2013-01-22 15:09)
inicia va conta já conta já com 5 par cipantes
que, acompanhados por técnicas da Biblioteca,
vão descobrindo um mundo novo, desconhecido
e ca vante.

O obje vo, refere-se no site deste município é
“alargar o acesso da comunidade sénior às potencialidades da internet, promovendo assim um
envelhecimento a vo e par cipa vo. O obje vo
é valorizar a cidadania na terceira idade, contribuindo para a qualidade de vida daqueles que
têm ainda muito para aprender mas que, devido à
A Câmara e o Agrupamento de Escolas de Car- acelerada evolução das tecnologias, são de alguma
razeda de Ansiães decidiram suspender as aulas forma marginalizados e impedidos de exercerem
no período da tarde de hoje devido à queda de os seus deveres e direitos cívicos”.
neve que ocorreu durante a manhã em todo o
O acesso aos jornais, às redes sociais e aos
distrito de Bragança.
motores de busca, a u lização de serviços disponibilizados em portais oﬁciais do Governo e a criação
de uma conta de correio eletrónico são apenas
A medida no concelho ribeirinho do Douro foi alguns dos temas abordados tendo sempre em
"preven va", segundo explicou à Lusa o presi- vista a autonomia dos u lizadores desta faixa
dente da autarquia, José Luís Correia, para evitar etária, já que grande parte passa a consultar a
eventuais constrangimentos com o transporte de internet na própria Biblioteca.
alunos, no caso de a situação se agravar.
A Internet Sénior é gratuita e decorre todas
Cerca de 600 estudantes que frequentam o único as terças e quintas feiras, das 10h00 às12h00 e das
agrupamento de escolas, com todos os níveis de 14h00 às 16h00, na Sala da Internet da Biblioteca
ensino, na vila transmontana, regressam a casa Municipal de Mirandela.
depois de almoçarem por receio das autoridades
Para par cipar nesta a vidade basta realizar a
com "a segurança nas estra
inscrição presencialmente na Biblioteca Municipal
ou através do telefone 278 201 590.
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1.1.26

do Império e, tal como no Porto, além da venda e
degustação da Alheira de Mirandela e da presença
de vários produtores, a Feira da Alheira vai ter
“Feira da Alheira de Mirandela”: também uma mostra de produtos e artesanato
Alfândega do Porto e Mirandela regionais e muita animação

recebem a rainha da gastronomia portuguesa (2013-01-22 23:35)
1.1.27 Abertura oﬁcial da XVII Feira da
Caça e VII Feira de Turismo conta
com a presença da Secretária de
Estado (2013-01-22 23:38)

É um dos produtos tradicionais mais apreciados
pelos portugueses, que a declararam vencedora
das Sete Maravilhas da Gastronomia Portuguesa
e vai ser o tema central da Feira da Alheira, a
decorrer na Alfândega do Porto entre 1 e 3 de
fevereiro e em Mirandela nos dias 24 e 25 de A Secretária de Estado do Turismo, Cecília Meirefevereiro e 2 e 3 de março.
les, preside à abertura oﬁcial da XVII Feira da
Caça e VII Feira de Turismo que se realiza no dia
A Alheira de Mirandela, cuja história remonta 25 de janeiro pelas 18 horas no Parque Municipal
a ﬁnais do século XV, tem conquistado um lugar de de Exposições de Macedo de Cavaleiros.
destaque na gastronomia portuguesa. A tradição
na sua confeção e o paladar têm-se man do ao
longo dos anos, tornando-a numa das referências
da cozinha nacional.
Nesse mesmo dia, pelas 14.30h, tem início o
Seminário: Temá ca da Caça e do Turismo. A
Durante 4 dias no Edi cio da Alfândega do Porto e abertura será feita por Fernando Rui Castanheira
outros 4 dias no Parque do Império em Mirandela, Pinto, Presidente da Federação das Associações da
a alheira será a ﬁgura central de um evento des- 1ª Região Cinegé ca, e Beraldino Pinto, Presidente
nado a divulgar este património rico e inigualável. da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros e
a moderação estará a cargo de Melchior Moreira,
A Feira da Alheira leva até ao Porto as mel- Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portuhores tradições transmontanas, patentes não só gal.
neste produto cer ﬁcado, mas também numa
gastronomia de exceção, representada por vários Na área turís ca serão abordados os apoios a
restaurantes que marcarão presença no Edi cio da inves mentos no âmbito do QREN e outros apoios
Alfândega que por estes dias será uma embaixada ﬁnanceiros, nomeadamente pela banca. António
temporária de Mirandela, dos seus melhores Paquete é o orador em “QREN: resultados até 31
sabores e tradições e que dará a conhecer a um de dezembro de 2012 – Candidaturas abertas” e
público urbano as raízes e saberes de uma região Jorge Alves é responsável pelo tema “BES: Protocoque desperta cada vez mais interesse.
los Turismo de Portugal/Banca e outros sistemas
de apoios ﬁnanceiros. Depois do intervalo, está
Em Mirandela, o evento regressa ao Parque reservada a abordagem cinegé ca em “Caça e
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Floresta – Um recurso sustentável” pelo orador dos e por isso o Execu vo defende uma redução
João Manuel Soares, ex. Secretário de Estado das de seis milhões de euros na factura, no ciou o
Florestas.
“Correio da Manhã”.
O presidente da En dade Regional do Turismo
do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira
também irá par cipar na abertura oﬁcial. Os
certames decorrem em simultâneo entre os dias
24 e 27 de janeiro e atraem milhares de pessoas ao
concelho de Macedo de Cavaleiros, congregando
duas importantes temá cas da região.

A empresa discorda e exige o pagamento total da fatura, valor que o jornal não adianta, o que
levou a que a construtora levasse o processo para
tribunal.

O jornal adianta que este li gio pode ameaçar
as contas da autarquia, numa altura em que a
Durante os quatro dias dos eventos, os visitantes dívida da câmara ascende a 10,7 milhões de euros,
terão a oportunidade de acompanhar inúmeras 7,2 milhões dos quais são dívidas à banca.
a vidades, desde conhecer a oferta turís ca da
região, caça e deliciar-se com sabores e cheiros Segundo o Correio da Manhã , “os comerciantes
únicos da rica e variada gastronomia macedense. cri cam duramente as úl mas opções urbaníscas da autarquia, que, segundo eles, estão a
A organização preparou um conjunto de a vi- contribuir para a deser ﬁcação da zona histórica.
dades um pouco por todo o concelho, passagem Os empresários do comércio lamentam ainda
obrigatória para centenas de caçadores nacionais que, em tempos de austeridade, o município
e espanhóis, que aqui se deslocam para par c- tenha aprovado a construção de um novo edi cio
iparem nas afamadas montarias, na Prova de dos Paços do Concelho, que custou mais de dez
Santo Huberto, no leilão de javalis e nos rituais milhões de euros”.
venatórios que são os julgamentos.
"Se a câmara vesse optado por não construir
Para os mais aventureiros, a organização con- esse novo edi cio, hoje seria uma autarquia sem
vida a conhecer um pouco deste des no turís co dívidas, podendo implementar polí cas de ação
de excelência que é o Geoparque Terras de Cav- social mais abrangentes e que, hoje mais do que
aleiros, através de Passeios TT, Moto-Turís co, nunca, são necessárias", disse João Novais, um
Pedestre e de automóveis an gos.
comerciante da cidade, citado pelo jornal Correio
da Manhã.

1.1.28

Ainda segundo o mesmo diário, “o município
optou por não cobrar este ano derrama, no
Bragaparques e Câmara de Bra- sen do de apoiar o tecido empresarial local e
gança em li gio (2013-01-23 10:32) de incen var a instalação de novas empresas”,
pretendendo por essa via fomentar a criação de
emprego no concelho.

Anónimo (2013-01-28 11:41:08)
Seis milhoes de euros, para reduzir na fatura? ...Aﬁnal
quanto custou a obra. Que eu saiba ainda nao temos
metro subterranio.

A Bragaparques construiu dois parques de
estacionamento subterrâneos em Bragança. A
câmara diz que os parques ﬁcaram mal construí22

nata (2013-01-28 11:54:19)
se a obra esta mal feita que andaram a fazer os Eng.
e Arq. na altura que forao construidos .Ou mais uma
vez vierao os Espanhois a fazer desenhos para bragança

deslocação dos meios durante a parte da manhã,

Anónimo (2013-01-28 12:09:29)
informa um comunicado da Protecção Civil MunicOu a obra nao me a Arq. nem Eng. Tudo e pos- ipal
sivel.Uma coisa e serta gostaria de saber tudo ao
pequeno promenor.
Todos os meios humanos e materiais disponíveis

estão a ser mobilizados pela proteção Civil
Anónimo (2013-01-28 12:20:33)
da cidade de Bragança , veriﬁcando-se neste
Mas nunca se vai saber porque o entre-se e dos dois..... momento uma intensa colaboração com os

1.1.29

Bombeiros, PSP, GNR, CDOS e Cespa no sen do
de, com a maior rapidez, proporcionar a melhor
circulação possível de pessoas e viaturas, com
Tudo parado no Nordeste Trans- segurança, quer na cidade de Bragança quer no
montano. Proteção Civil de Bra- meio rural.

gança apela à colaboração dos
A Proteção Civil faz ainda um apelo a todos os
cidadãos (2013-01-23 10:57)
cidadão no sen do prestarem a sua contribuição
pessoal na limpeza e desobstrução dos acessos às
habitações e comércios, de forma a que seja garanda, no mais curo espaço de tempo, o regresso à
normalidade.

1.1.30 Deputados de Bragança do PSD
querem saber sobre evolução da
reforma do Cadastro e da Gestão
A queda de neve que se fez sen r ontem ao ﬁnal
Rural (2013-01-24 23:41)
do dia e durante a noite passada acabou por se
repercur r na normalidade do dia de hoje.

Muitas pessoas não se puderam deslocar devido ao gelo e à perigosidade com que algumas
rodovias se apresentam, pelo que milhares de
pessoas ﬁcaram em casa, sem a possibilidade de
se deslocarem para o seu local de trabalho ou, no Os deputados do PSD do distrito de Bragança,
Maria José Moreno e Adão e Silva, ques onaram
caso dos alunos, para as escolas.
a ministra da Agricultura sobre o trabalho reNo caso de Bragança, por exemplo, as principais alizado pela Comissão Interministerial para a
artérias (ruas e passeios) da cidade, englobando o reforma do modelo do Cadastro e da Gestão
Centro Histórico e todos os locais crí cos, foram já Rural, o que vai permi r uma melhor aplicação
da Lei da Bolsa de Terras.
intervencionadas, num total de 40 km.
Até ao ﬁnal da manhã espera-se ter as mel- Os social-democratas pretendem saber qual o
hores condições de circulação para os Munícipes. ponto da situação e para quando está previsto a
apresentação de resultados por parte da comissão
Rela vamente ao meio rural está previsto a que foi criada.
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1.1.31 Bloco de Esquerda ques onou o
Maria José Moreno explica que esta medida e
Governo sobre o despedimento
os resultados que serão ob dos através dela, perdos trabalhadores da Aero-Vip
mi rão que a aplicação da Lei da Bolsa de Terras
seja feita com uma maior eﬁcácia, impulsionando
um desenvolvimento sustentável que aumente o
potencial produ vo agrícola, dinamize o mundo
rural e torne a ﬂoresta um setor potenciador de
riqueza.

(2013-01-24 23:48)

Recorde-se que a Lei nº 62/2012 de 10 de
Dezembro cria a Bolsa Nacional de Terras para
u lização agrícola, ﬂorestal e silvo pastoril.
Esta Lei é, sem dúvida, uma mais-valia para o
setor da agricultura, como a vidade económica
O Bloco de Esquerda (BE), através das Deputadas
que é, ligada invariavelmente à sociedade em que
Ana Drago e Mariana Aiveca, ques onou o Govvivemos.
erno sobre o despedimento dos trabalhadores da
Aero-Vip.
O seu grande obje vo é o aumento da produção agrária do país nas áreas abrangidas por
esta lei, passando também por atrair a população
mais jovem para este setor.
No entanto, veriﬁcam-se alguns obstáculos que
O contrato de concessão da ligação aérea repoderão cons tuir um entrave ao cumprimento
gional Lisboa-Trás-os-Monte, estabelecido entre
pleno dos obje vos da Lei.
o Estado e a Aero Vip, expirou em novembro de
2012, após o governo ter decidido não o renovar.
Maria José Moreno sublinha que um desses
casos diz respeito às regiões do norte do país,
Devido às diﬁculdades operacionais e ﬁnanem que o Cadastro Matricial Rús co se encontra
ceiras, provocadas pela decisão do governo, a
desatualizado, não correspondendo à realidade,
companhia aérea já procedeu ao despedimento
pois existem matrizes rús cas duplicadas e outras
de 18 trabalhadores e mais 14 estão na iminência
omissas.
de serem despedidos.
De modo a poder fazer face à realidade cadas“Esta situação é extremamente preocupante
tral nacional, tornou-se imprescindível proceder à
devido aos seus impactos na vida dos trabalreforma do modelo em vigor, algo que está a ser
hadores e das suas famílias, mas também devido
executado pela Comissão entretanto criada.
aos impactos que terá numa das regiões mais isoladas e deprimidas do País”, refere um comunicado
de imprensa do Bloco de Esquerda de Bragança.
A administração da empresa garante voltar a
contratar os trabalhadores despedidos caso seja
renovado o contrato de concessão.
Anónimo (2013-02-06 14:55:07)
Até que enﬁn. alguém tocou na frida.Mas nao acredito A Aero Vip transportava cerca de 800 passageiros
que alguem faça alguma coisa ,isto e so fogo de por mês. Reconhecendo mesmo a importância
ar ﬁçio tendo em conta ja as ileiçoes de Outubro.
deste serviço, o governo prometeu, no ﬁnal do

ano passado, avançar com um novo modelo de
24

subvenção. Contudo, até ao dia de hoje nada Para a obtenção destes resultados muito conanunciou.
tribuiu a parceria que o Município tem com
a Associação alemã Menschen fur Tierrechte
Foi com a intenção de esclarecer a situação Bayreuth e V. que levou 31,8 % dos animais para a
atual e futura destes trabalhadores que o Grupo adoção na Alemanha.
Parlamentar do Bloco de Esquerda ques onou o
Governo, através do Ministério da Economia e do Papel importante veram também os munícipes,
Emprego (MEE), se tem conhecimento da situação que cada vez mais preocupados com bem-estar
laboral na Aero Vip; que medidas irá o MEE tomar animal adotaram 25 % dos animais vadios.
para garan r que não se perdem os empregos em
causa e quer saber o BE se o MEE está ou não a No canil estão alojados apenas 10 animais que
estudar um novo modelo de subvenção para as brevemente seguirão viagem para a Alemanha,
onde a associação alemã procurará uma nova
ligações aéreas entre Lisboa e Trás-os-Montes.
família para estes animais de companhia.
O Bloco de esquerda também pergunta ao MEE
quando irá ser implementado o novo modelo de
subvenção para as ligações aéreas entre Lisboa e
Trás-os-Montes.

1.1.33 “Um

sorriso

para

Timor”

(2013-01-25 00:10)

1.1.32

77% dos animais abandonados de Torre de Moncorvo
foram adotados em 2012
(2013-01-25 00:07)

“Um sorriso para Timor” integra o Plano Anual de
A vidades do Agrupamento de Escolas D. Afonso
III de Vinhais e dá corpo ao Projeto Educa vo
“Uma Escola com um sorriso".

O Município de Torre de Moncorvo tem procurado melhorar a qualidade de vida dos animais de
Este projeto pretende sensibilizar e mobilizar
companhia abandonados desenvolvendo inicia a comunidade para a promoção valores e a tudes
vas que resultem na sua adoção.
de solidariedade através de uma campanha de
Durante o ano de 2012, foram capturados nas ruas recolha de jogos, brinquedos e livros infan s a
do concelho de Moncorvo 44 animais sem dono, favor das crianças que frequentam as Escolas
sendo que 77,2 % desses animais foram adota- de Referência de Timor-Leste, leccionadas por
dos e possuem agora um novo lar e uma nova vida. Professores e Educadores de Infância Portugueses.
Importa ainda destacar a diminuição da taxa “Em parceria com a Câmara Municipal de Vinde eutanásia no canil que diminuiu para 4,5 % em hais este projeto solidário tem ainda a preciosa
2012.
colaboração do Centro de Arte Contemporânea
Graça Morais e da Escola Superior de Educação.
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Mais Ins tuições referiram já a intenção de colaborarem com o Agrupamento de Escolas de Vinhais,
das quais vos daremos conta brevemente”, refere
a Direção do Agrupamento de escolas de Vinhais
em comunicado dirigido à imprensa.

A paisagem trasmontana, nas suas evidências
e mistérios, nos detalhes singulares e transversalidades universais, é assumida pelo autor como
cenário propiciador a incessantes deambulações,
pois incessantes são as inquietações que o espaço
lhe provoca.

Está ainda a ser programado a realização de
um concerto com data a divulgar posteriormente. A paisagem natural, a ﬂuvial e a paisagem construída consolidam-se como temas preferenciais
Os interessados em par cipar nesta campanha no contexto da obra de Manuel Ferreira. Tomada
poderão deixar o seu contributo em qualquer dos sobretudo nos meios rurais, manifesta a presença
locais mencionados, numa das caixas elaboradas da ﬁgura humana quase sempre relacionada com
para o efeito, até ao dia 15 de Fevereiro.
os trabalhos do campo, dando grande relevo à
representação dos animais, impera vos na adapOs responsáveis pela campanha apelam soli- tação ao meio que é, con nuamente, o centro da
dariedade e colaboração de todos os transmon- sua prá ca pictórica.
tanos nesta campanha, porque sublinham, “todos
temos responsabilidades sociais e porque a Interessa-se pela paisagem também como presolidariedade não tem fronteiras”.
texto para desenvolver as variações da luz sobre os
volumes, que regista em tonalidades e cambiantes
que acentuam as massas vegetais, as estruturas
arquitetónicas e a linha do horizonte, sempre
1.1.34 Aguarelas do arquitecto Manuel longínquo.

Ferreira no Museu Abade de Ao ﬁrmamento, calmo, ou denso e profundo,
Baçal (2013-01-26 11:34)
reserva grandes super cies na pintura, explorando
demoradamente os valores lumínicos e atmosféricos”. [Emília Nogueiro]
Sobre o autor:
Manuel Maria Ferreira Rodrigues, nasceu em
1927, em Palácios, concelho de Bragança. Ainda
enquanto estudante em Bragança já desenhava
inúmeros objectos arqueológicos a pedido de
Francisco Manuel Alves - Abade de Baçal.
Concluiu o curso de arquitetura na Escola SuAguarelas do Arquitecto Manuel Ferreira vão
perior de Belas-Artes do Porto. Desde 1956 que se
estar patentes no Museu Abae de Baçal a par r
dedicou à docência das disciplinas de Matemá ca,
do dia 26 de Janeiro.
Desenho e Educação Visual em diversos estabelecimentos de ensino, de Bragança, Covilhã, e
Macedo de Cavaleiro.
Como arquiteto integrou os quadros da Direção
Geral dos Serviços de Urbanização do Distrito de
Bragança, e foi responsável na área do Distrito
“A presente exposição, reúne cerca de vinte
de Bragança pelos serviços da Comissão de Coobras novas com uma cuidada seleção de obras
ordenação da Região Norte. De 1967 a 1971 foi
paradigmá cas do percurso cria vo de Manuel
vice-presidente da Câmara Municipal de Bragança
Ferreira.
e de Junho de 1974 a Janeiro de 1975, foi presi26

dente da Comissão Administra va.

referindo que o Município vai par cipar no que for
necessário para que este projeto vá para a frente,
ressalvando que no entanto “não deixaremos de
defender os interesses do Município e do concelho,
nomeadamente em duas questões basilares como
a mudança da sede social para Torre de Moncorvo
e as contrapar das que o concelho possa vir a ter.”
Vitor Correia, administrador da MTI, explicou
que o contrato assinado com o governo é experimental e tem a duração de 4 anos.
Nesta fase prevê-se um inves mento de 12
milhões de euros para desenvolver estudos de impacte ambiental, social e económico e comprovar
a viabilidade técnica e económica da exploração
desta jazida de ferro. No contrato consta também
que 0,5 % do valor da produção vendida reverterá
para o concelho.
Salientou ainda que a empresa terá de deﬁnir
como explorar, como transformar num produto
rentável e como transportar o minério, pretendendo fazer esse transporte através de um
mineroduto.

1.1.35

No ﬁnal, a população que esteve presente em
grande número, teve a oportunidade de ver esclarecidas algumas dúvidas pelo administrador
MTI apresentou projeto de ex- Vitor Correia.

ploração experimental das minas de ferro à população de Moncorvo (2013-01-26 11:50)

1.1.36 “Não vai ser fácil para o PSD ganhar as eleições autárquicas", diz
José Silvano (2013-01-28 13:13)

A empresa MTI apresentou no passado dia 23
de Janeiro o contrato de concessão experimental
dos depósitos de ferro de Moncorvo numa sessão
aberta à população.

José Silvano José Silvano tem muitas dúvidas relO Presidente da Câmara Municipal de Torre a vamente ao desempenho do PSD nas próximas
de Moncorvo procedeu à abertura da sessão eleições autárquicas. A conjuntura económica,
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polí ca e social vão criar diﬁculdades ao par do fonte da inicia va.
que neste momento governa o país.

Por isso, o presidente da distrital de Bragança
do PSD admi u à Agência Lusa que "não vai ser
fácil para o PSD ganhar as eleições autárquicas"
deste ano no distrito, "mesmo naqueles concelhos
mais favoráveis para os sociais-democratas".

Impulsionado pela Associação Empresarial da
Região da Guarda (NERGA) e pela Associação dos
Empresários Turís cos do Douro e Trás-os-Montes
(AETUR), o projeto foi alvo de uma candidatura
aos fundos comunitários, através do programa
SIAC/COMPETE.
O inves mento global é de 400 mil

"As circunstâncias não são fáceis para ganharmos
as eleições. O Governo não tem ajudado, pelo
contrário, tem prejudicado os interesses eleitorais
do PSD nos nossos concelhos, principalmente no
distrito de Bragança, onde a polí ca seguida em 1.1.38
nome do interesse nacional é prejudicial, principalmente com a re rada de serviços públicos das
regiões do interior", disse José Silvano.

Politécnico de Bragança diz
que tem localmente o peso
económico de 80 empresas
(2013-01-29 12:41)

O líder da distrital de Bragança salientou, contudo, que, "se as pessoas es verem convencidas
de que as eleições de outubro são para eleger
os representantes para as autarquias e não para
eleger o Governo ou o primeiro-ministro, mesmo
os mais descontentes serão capazes de perceber que o par do tem os melhores candidatos
autárquicos".

1.1.37

Douro e Estrela com 400 mil
euros para inves r na internacionalização (2013-01-29 12:04)

A vida académica do Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB) equivale à dinâmica económica de 80
fábricas com uma centena de funcionários cada,
comparou ontem o presidente da ins tuição,
Sobrinho Teixeira, num discurso comemora vo
do trigésimo aniversário de existência da ins tuição de ensino superior na cidade de Bragança.
Sobrinho Teixeira fez o balanço e o impacto
do ins tuto na cerimónia de comemoração dos 30
anos, que decorreu em Bragança, com convidados
como o an go presidente da República, Jorge
Sampaio.

O politécnico contabiliza entre os seus cerca de
O projeto ’Douro e Estrela - In Tourism’ vai
sete mil alunos, cerca de um milhar de estrangeiros
aplicar 400 mil euros, até 2014, na promoção
de 35 nacionalidades diferentes, nomeadamente
internacional dos dois territórios, alicerçada na
de países da lusofonia.
vertente turís ca, com vista à melhoraria da
compe vidade das empresas, anunciou hoje
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1.1.39

Cerca de vinte mil pessoas visi- 1.1.40 Câmara de Bragança apoia protaram a Feira da Caça e Feira de
jetos sociais e despor vos com
Turismo (2013-01-30 14:16)
840 mil euros (2013-01-31 10:18)

A Câmara Municipal de Bragança distribuiu
apoios equivalentes a 840 mil euros a quase duas
A Feira da Caça e a Feira de Turismo de 2013 teve dezenas de ins tuições para reforço de projetos
um balanço muito posi vo, no que se refere ao sociais e despor vos que beneﬁciam milhares de
número de viitantes que es veram presentes no utentes do concelho.
pavilhão de exposições de Macedo de Cavaleiros.
A maior fa a deste valor, mais de 700 mil euros,
foi entregue a seis ins tuições de solidariedade
No passado ﬁm-de-semana a Caça e Turismo social que trabalham com pessoas portadoras de
es veram de novo de mãos dadas na promoção deﬁciência, idosos e carenciados.
das potencialidades do concelho de Macedo de
Cavaleiros. A XVII Feira da Caça e VII Feira de Mais de 113 mil euros foram distribuídos por
Turismo decorreram ao longo de 4 dias e foram 12 cole vidades despor vas que dão formação
e ocupação a 1265 jovens atletas em 14 modalivisitadas por cerca de 20 mil pessoas.
dades.
As condições atmosféricas que no início da semana anteviam alguns constrangimentos, não
foram impedimento para os milhares de pessoas
que se deslocaram a Macedo de Cavaleiros.
[EMBED]
Entre caçadores, par cipantes nas várias ac vidades do programa e outros visitantes, portugueses e espanhóis, estes eventos resultaram em
novo sucesso tanto ao nível organiza vo, como de
negócios e contactos para os quase 130 expositores.

1.1.41 Sociólogo António Barreto e
an go ministro Silva Penada
no Conselho Geral da UTAD
(2013-01-31 10:25)

Em 2013 assinalou-se também a XIX Festa dos
Caçadores do Norte.
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O sociólogo António Barreto, o an go ministro
Silva Peneda e ex-secretário de Estado Bianchi de
Aguiar vão integrar o Conselho Geral da Universidade da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), anunciou hoje a academia.

2 fevereiro, no auditório do Centro Comercial
Dolce Vita Douro, pelas 16h.
O álbum estará em exposição no Centro Comercial até ao dia 17 de fevereiro e poderá ser
visitado diariamente, entre as 9h e as 23h, com
entrada gratuita.

O Conselho Geral é um órgão de decisão estratégica e de ﬁscalização e a quem cabe eleger o Produzido pela Dreambooks e com páginas de
reitor.
8m de comprimento por 4,5m de altura, o álbum
candidato ao Guinness é composto por 10 mil
É composto por 23 membros: 13 representantes fotograﬁas de Portugal, de entre as quais 768
dos professores e inves gadores da academia, fotograﬁas são da região transmontana.
três representantes dos estudantes, seis personalidades não pertencentes à universidade, um Em análise, na sessão de apresentação, estarão
representante do pessoal não docente e não temas como a importância do empreendedorismo
e do voluntariado para o sucesso da nova geração,
inves gador.
a região transmontana enquanto des no turís co
de excelência e ainda a nova onda de esperança e
orgulho em ser português.

1.1.42

Dez mil fotograﬁas sobre PortuO evento contará com as intervenções de Sérgio
gal expostas no Dolce Vita Douro Mar nho, presidente da Associação Académica
em Vila Real (2013-01-31 10:51)
da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro,
de Domingos Madeira Pinto, vice presidente da
Câmara Municipal de Vila Real e de Bruno Pinto,
um dos responsáveis pelo projeto ‘Portugal, o
Melhor Des no’.

1.1.43 Alex

Keiling

em

Bragança

(2013-01-31 20:47)

O Centro Comercial Dolce Vita, em Vila Real,
acolhe já a par r do próximo sábado o maior
albúm fotográﬁco do mundo, onde se expõem
dez mil fotograﬁas sobre Portugal.

Este albún está ao concurso do Guiness e exime e
tem como dimensões 36 metros quadrados.
O álbum ‘Portugal, o Melhor Des no’, candidato
ao Guinness na categoria de Maior Álbum Fotográﬁco do Mundo, marca o arranque da sua estadia
em Vila Real com uma sessão de apresentação a
Trás-os-Montes, a qual irá decorrer já este sábado,
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The Wooden Wolf é o projecto do cantautor
francês Alex Keiling e é também a primeira
grande aposta internacional da Noir Et Blanc
para 2013, que o traz a Portugal para uma digressão espalhada por várias cidades.

Tudo isto, acompanhado pelo bom vinho que
se produz na região.
Lisboa Setúbal, Braga, Lamego, Vila Real e Bragança, são cidades por onde Alex Keiling vai passar. Mas nem só de gastronomia vive o fes val, o
artesanato está bem vincado neste certame. A
Com ele vem na bagagem “14 Ballads Op.1“, nível cultural a oferta é diversiﬁcada, desde a
o seu disco de estreia, e que terá honras de lhéngua mirandesa, a música tradicional, com
apresentação nestes concertos, que decorrerão os gaiteiros, tamborileiros, pauliteiros e danças
durante o mês de Fevereiro.
mistas.
O concerto de Alex Keiling em Bragança está Mas se é apreciador de a vidades ao ar livre,
agendado para o próximo dia 20 de Fevereiro.
o Fes val de Sabores Mirandeses oferece-lhe
nesta edição, uma montaria ao javali, passeios BTT
A tocar: "The Wooden Wolf" de Alex Keiling
e TT.

1.1.44

De 15 a 17de Fevereiro, Miranda do Douro
transporta-o para um mundo de aromas e senCerca de cinquenta expositores sações.

inscritos no Fes val de Sabores
Mirandeses (2013-01-31 21:13)
1.1.45 "Três dedos abaixo do Joelho"
(2013-01-31 23:51)

Cerca de 50 expositores estão inscritos no Fes val
de Sabores Mirandeses, que decorre em Miranda
do Douro de 15 a 17 de Fevereiro.

"Três dedos abaixo do Joelho" é um espectáculo
encenado e com dramaturgia de Tiago Rodrigues,
sendo interpretado por Isabel Abreu e Gonçalo
Waddington, que estará em cena no dia 2 de
Fevereiro no Teatro Municipal de Bragança, às
Este é um certame que atrai anualmente mil- 21h30.
hares de pessoas que procuram o melhor da Este espectáculo é produzido pelo Mundo Perfeito.
gastronomia mirandesa.
O Mundo Perfeito é uma estrutura de criação de
espectáculos que tem apresentado o seu trabalho
Desde a vitela mirandesa, o cordeiro mirandês nos mais pres giados teatros e fes vais nacionais
(raças DOP) e o porco com todos os seus derivados. e internacionais, nomeadamente em França, EsNão podemos esquecer a doçaria, segundo alguns panha, Holanda, Bélgica, Noruega, Reino Unido,
“a melhor da região”, os visitantes podem apreciar Líbano, Brasil, entre outros.
os roscos, os sodos, os dormidos e claro está… a
O Mundo Perfeito é uma estrutura reconhecida a
deliciosa bola doce.
nível nacional, tanto pela qualidade ar s ca dos
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seus projectos, bem como pela inovação, tendo 1.1.46
uma das suas úl mas criações ("Se uma janela se
abrisse") sido nomeada para espectáculo do ano
de 2010 pela SPA.

“Os Verdes” querem impedir cobrança de taxas pelo acesso a
áreas protegidas (2013-01-31 23:53)

“No arquivo da Torre do Tombo, Tiago Rodrigues
encontrou um arquivo enorme da censura exercida sobre o teatro durante o regime fascista.
Entre milhares de textos de teatro subme dos ao
exame dos censores do Secretariado Nacional de
Informação, Tiago Rodrigues ﬁcou par cularmente
interessado nos relatórios escritos pelos próprios
censores onde explicam os cortes ou proibições
de textos e encenações.
A ironia por trás de Três dedos abaixo do joelho
é que transforma os censores em dramaturgos,
usando os seus relatórios como o texto de um espectáculo onde os actores formam uma máquina
de censurar poé ca e absurda. De alguma forma,
aqueles que oprimiram a liberdade ar s ca e
“Os Verdes” entregaram na Assembleia da
polí ca do teatro deixaram-nos uma herança
República um Projeto de Lei no sen do de imque nos pode ajudar a redescobrir o perigo e a
pedir a cobrança de taxas pelo acesso e visitas a
importância do teatro na sociedade”.
áreas protegidas ou classiﬁcadas e pela disponibilização de informação ambiental.
Texto: Tiago Rodrigues, a par r da obra de Diversos Censores do SNI
Encenação: Tiago Rodrigues com Isabel Abreu e
A cobrança destas taxas tem dado origem a
Gonçalo Waddington
diversas reclamações por serem consideradas um
Vídeo: Tiago Guedes / Take It Easy
fator de discriminação no acesso a um património
Desenho de luz e direção técnica: André Calado
cole vo, do qual todos têm o direito de usufruir,
Cenário e ﬁgurinos: Magda Bizarro e Tiago Roindependentemente da sua capacidade ou não de
drigues
pagar.
Pesquisa e apoio dramatúrgico: Joana Frazão
Produção: Mundo Perfeito
“Os Verdes” consideram que é função do Estado
promover o inves mento nas áreas protegidas,
Quando: 2 de Fevereiro
dotando-as de meios humanos e técnicos de vigOnde: Teatro Municipal de Bragança
ilância e de manutenção, inves mentos que não
Hora: 21:30h
podem depender da cobrança de qualquer po
Entrada: 6€
de taxa. Ainda, usufruir do património ambiental
é um direito fundamental dos cidadãos que não
pode ser colocado em causa.
A inicia va legisla va do PEV será discu da
na Assembleia da República na próxima semana,
dia 8 de Fevereiro.
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1.2
1.2.1

Fevereiro

Cavaleiros; A Moagem - Macedo de Cavaleiros.

Entrudo Chocalheiro promove
Fes val Gastronómico do Grelo
(2013-02-01 10:00)

De 9 a 12 de fevereiro catorze restaurantes do
concelho de Macedo de Cavaleiros recebem os
visitantes com os melhores pratos transmontanos
naquele que é o Fes val Gastronómico do Grelo.

Todos sairão deliciados com produtos de excelente qualidade e ementas confecionadas com o
carinho e o verdadeiro sabor de an gamente.
Rico em vitaminas e cálcio o grelo é o acompan- 1.2.2
hamento preferencial nos pratos transmontanos.
Na altura do ano em que o seu sabor é mais rico,
recomendamos-lhe uma visita aos restaurantes
aderentes.

Vaga de assaltos a igrejas no concelho de Bragança (2013-02-02 00:58)

O Fes val Gastronómico do Grelo, realizado
ao longo dos dias de entrudo, é mais uma razão
para visitar o concelho de Macedo de Cavaleiros
e aquele que é o mais genuíno dos carnavais de
Portugal.
Restaurantes Aderentes:
Adega Regional – Morais; Alendouro – Macedo
de Cavaleiros; Capitólio - Macedo de Cavaleiros;
Di Roma - Macedo de Cavaleiros; Dona Antónia Macedo de Cavaleiros; Fraga da Pegada – Albufeira
do Azibo; Imperial - Macedo de Cavaleiros; Marisol
- Macedo de Cavaleiros; Monte Velho - Macedo
de Cavaleiros; O Brasa - Macedo de Cavaleiros;
Panorama - Macedo de Cavaleiros; Real Domus
- Macedo de Cavaleiros; Rodízio - Macedo de

Uma vaga de assaltos a igrejas do concelho de
Bragança está a deixar preocupados os párocos
locais, que se mostram impotentes para travar
um conjunto de acções de vandalismo sobre os
templos de pequenas localidades.

As igrejas de Babe, S. Julião e Gimonde, na
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Diocese de Bragança-Miranda, foram assaltadas e coro infan l. As aulas de dança clássica são
na madrugada passada, revelou à Renascença o ministradas por Mariela Rovaio e a dança de salão
pelo professor Joaquim Santos.
padre Calado Rodrigues, pároco local.
“Estamos à espera que acabem as peritagens
para ver se falta alguma coisa, mas para já não
notamos falta nem de imagens, nem de prata.
Mas as coisas de maior valor já há algum tempo
nhamos posto no banco”, explica.

[EMBED]
A escola de dança e música funciona à Quarta-feira,
Quinta-feira e Sábado e conta com mais de 300
alunos inscritos.

Pretende-se que esta escola seja um espaço
Os estragos às portas, que foram arrombadas, lúdico mas também um local onde os alunos de
devem custar cerca de 500 euros a remediar.
todas as faixas etárias tenham acesso à formação
musical e a a vidades de expressão corporal como
Com estas três ocorrências, eleva-se para cinco as danças, que contribuem para o bem-estar sico
o número de assaltos às igrejas no Concelho de e anímico.
Bragança só durante a semana que hoje acaba.

1.2.4 Desﬁle de carnaval noturno
1.2.3 Novo ano le vo teve início na Esvai encher as ruas de Macedo
cola Sabor Artes (2013-02-03 23:46)
(2013-02-03 23:53)

A Escola Sabor Artes iniciou mais um ano le vo No sábado, dia 9 de fevereiro, realiza-se em
no dia 16 de Janeiro dando sequência ao trabalho Macedo de Cavaleiros o maior Desﬁle de Carde formação que vem desenvolvendo desde 2007. naval Noturno de sempre.

Este ano são leccionadas aulas de formação Seiscentos foliões, divididos por 20 grupos das
musical, canto, coro, coro infan l, acordeão, gui- associações e ins tuições do concelho, irão trazer
tarra, cavaquinho, dança clássica e dança salão.
muita animação às ruas centrais da cidade na noite
que marca o início das a vidades carnavalescas
O corpo docente é composto por 6 professores em Macedo. Vários são os temas escolhidos para
sendo que Inês Santos lecciona formação musical, este ano, muitos em volta da atualidade no ciosa
canto e grupo coral, Luís Mar ns é professor de cheios de sá ra e humor, trazendo todos muita
acordeão e cavaquinho e Ricardo Pereira e Sérgio alegria às ruas de Macedo, que estarão cheias de
Salgueiro ensinam guitarra, formação musical visitantes que nestes dias acorrem ao concelho
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para conhecerem aquele que é o mais genuíno A Autoestrada Transmontana contabiliza um
dos carnavais portugueses.
atraso de nove meses rela vamente aos prazos
iniciais de conclusão.
Aos par cipantes locais, juntam-se dois grupos de animação com performances com fogo
Anónimo (2013-02-06 12:19:08)
e robôs LED. Ao cortejo segue-se um baile de
O problema são os 10 % que faltam. Cheira-me que
carnaval aberto a todos que queiram festejar e
as obras estão paradas por falta de ﬁnanciamento do
diver r-se neste ambiente fes vo.
empreiteiro!!!

O desﬁle tem início no Parque Municipal de
Exposições, em frente à Associação Comercial,
segue pela Praça das Eiras, Rua Pereira Charula,
1.2.6
Largo Manuel Pinto de Azevedo, Rua Francisco
Sá Carneiro (em frente à Câmara Municipal), Rua
Pedonal, e regressa ao Parque Municipal de Exposições, de novo, pela Rua Pereira Charula.

Fes val Intercél co de Sendim vai
ter um círculo de fogo gaiteiro
(2013-02-06 10:27)

Desﬁle 2012:
[EMBED]

1.2.5

Autoestrada
Transmontana
com 90% da obra concluída
(2013-02-06 10:12)

Concertos de bandas folk de referência europeia,
um encontro de pauliteiros da Península Ibérica
e de contadores de histórias são outros dos
destaques da 14ª edição do FIS.

O Fes val Intercél co de Sendim (FIS), que
decorre no concelho de Miranda do Douro de 2
a 4 de Agosto, apresenta-se ao público com um
Mais de 90 % da obra da Autoestrada Transmon- conjunto de novidades de que se destaca um
tana está executada prevendo-se que a nova via, círculo de fogo gaiteiro.
que liga Bragança a Vila Real, esteja concluída
até ao verão, adiantou à Agência Lusa o presi- "O cartaz das ac vidades paralelas para o 14º
FIS está fechado, sendo que uma das novidades
dente da Estradas de Portugal (EP).
passa por um círculo de fogo a gaiteiro, que vai
juntar ao longo da noite em torno de uma fogueira,
António Ramalho visitou ontem esta e outras alguns dos melhores instrumen stas nacionais e
infraestruturas rodoviárias da região e encontrou- europeus", disse à agência Lusa o director do FIS,
se com concessionárias e autarcas, em Bragança, Mário Correia.
durante um conselho de administração descentralizado, uma inicia va que empresa pública A aposta passa igualmente pelo encontro de
pauliteiros da Península Ibérica. Mário Correia
portuguesa pretende realizar em todo o país.
revela ainda que a úl ma noite do fes val será
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preenchida com música folk e os concertos "gratu- 1.2.7
itos".
Um encontro de contadores de histórias associados à língua mirandesa e ao castelhano será
outros dos "pontos altos" do fes val de forma a
preservar "o valiosíssimo património imaterial das
Terras de Miranda".

Primeiro Concurso de Mel do
Planalto Mirandês vai estar inserido no Fes val de Sabores Mirandeses (2013-02-06 10:45)

Outra das novidades para 14ª edição do FIS
será uma sessão de cantos de intervenção, promovida pelo núcleo do Porto da Associação José
Afonso na Casa Cultura de Sendim.
A edição 2013 do fes val ﬁcará marcada pelos
concertos de bandas folk de referência europeia,
que são consideradas verdadeiras ins tuições
musicais.
"As sonoridades dos concertos no palco principal serão provenientes de bandas oriundas de
Pais de Gales, Irlanda, Espanha e Portugal", explicou Mário Correia.
Inserido no Fes val de Sabores Mirandeses,
Aqui, acontecem "os concertos improváveis", realiza-se no dia 17 de fevereiro, às 15 horas o I
que juntam os músicos para momentos de liber- Concurso de Mel do Planalto Mirandês.
dade e cria vidade musicais, disse.
Encontros de gaiteiros e "gaiteiricos" são também "uma constante", para além das evocações e
homenagens a an gos tocadores.
Além disso, o fes val é igualmente o momento
para o lançamento de discos e de livros ou exibição
de ﬁlmes relacionados com a "singular cultura mirandesa", bem como para promover passeios
pedestres pela região das Arribas do Douro e
provas gastronómicas e de vinhos da região.

Esta é uma inicia va organizada pela AAPNDI
– Associação dos Apicultores do Parque Natural
do Douro Internacional em parceria com a autarquia mirandesa e pretende dar a conhecer
e valorizar a qualidade, a especiﬁcidade e a diversidade do MEL produzido no Planalto Mirandês.

Fonte: Agência Lusa

Podem par cipar todos os apicultores em nome
individual ou cole vo, registados em Portugal
(Trás-os-Montes), de acordo com o previsto
no Decreto-Lei nº 203/2005, devendo o mel a
concurso ser proveniente de uma Unidade de
Produção Primária registado ou Estabelecimento
licenciado, e devidamente rotulado.
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1.2.8

Cantar

e

(2013-02-07 20:28)

Contar

Histórias 1.2.9 Bragança
coordena
projeto
"Pre-chris an
Tradi onsMasquerades” (2013-02-07 23:25)

O Município de Bragança é a en dade coordenadora do projeto "Pre-chris an Tradi onsMasquerades”, que conta com a parceria do
“Cantar e contar histórias” é um recital do bem Patronato de Turismo da Diputación de Zamora
conhecido Vitorino que no próximo dia 14 de (Espanha), da Comunitá Montana della Carnia
Fevereiro vai estar no Teatro Municipal de Bra- (Itália) e do Município de Mohács (Hungria).
gança.
Com a duração de 24 meses (maio de 2012 a
abril de 2014), o projeto representa um inves mento de 400 mil euros, co-ﬁnanciado em 50 por
cento através da ação Strand 1.2.1, do Programa
Cultura 2007-2013.
“Cantar e contar histórias” compõe-se por um
conjunto de canções que marcam a carreira deste Com o obje vo de "divulgar junto dos cidadãos
cantautor alentejano.
europeus a existência de uma tradição cultural
comum que possui uma origem milenar e se
Neste espectáculo, o cantor faz uma retrospec va carateriza por uma grande riqueza e variedade
dos seus 36 anos de carreira interpretando os seus cultural devido ao elevado número de regiões
maiores êxitos como, “Meninas estás à Janela”, europeias onde se desenvolve", o projeto "Pre“Sul”, “Semeei salsa ao reguinho”, “Leitaria Garret”, chris an Tradi ons-Masquerades” visa, ainda,
“Queda do Império” entre outras, assim como promover o conhecimento e a união entre os divários temas do cancioneiro alentejano que o versos territórios que par lham a mesma tradição
ar sta tem renovado.
milenar associada a ritos pagãos dos primeiros
povoadores do con nente europeu, bem como
Piano: Sérgio costa
pôr em contacto operadores culturais, adminisGuitarra: Carlos Salomé
trações públicas, empresas e pessoas de diferentes
Bateria: Rui Alves
territórios para troca de conhecimento e interSaxo e Clarinete: Daniel Salomé
câmbio de elementos culturais especíﬁcos de
cada território e demonstrar que, para conseguir
Quando: 22 de Fevereiro de 2013-02-07
a união polí ca europeia, os países têm à sua
Onde: Teatro Municipal de Bragança
disposição uma ferramenta ú l: a cooperação
Hora: 21:30h
cultural e o diálogo intercultural baseado nas
Entrada: 8 euros
tradições milenares comuns a todo o con nente.
As a vidades previstas no projeto abrangem,
entre outras, a cons tuição de uma Rede Paneu37

ropeia de en dades de regiões com manifestações 1.2.10 "Proposta da EDP é truque
culturais associadas ao Sols cio de inverno, a
de ilusionismo para iludir
realização de desﬁles que contarão com a par ciUNESCO", dizem "Os Verdes"
pação de representações das en dades parceiras
(2013-02-07 23:29)
do projeto, fomentando a mobilidade de ar stas e artesãos ligados às máscaras e aos trajes,
a realização de conferências e seminários com
par cipação de especialistas dos diferentes países
para intercâmbio de pontos de vista sobre o
mesmo fenómeno, dando especial ênfase a uma
origem comum, a realização de uma exposição
i nerante, em cada região envolvida no projeto,
com conteúdos comuns a cada país, a elaboração
de material de divulgação e construção de uma
página web que será o suporte de todo o projeto
e a base em que assentará a criação da Rede
O Par do Ecologista “Os Verdes” (PEV) considera
Paneuropeia.
que a proposta da EDP para a Linha de Muito
Alta Tensão Foz Tua – Armamar é um truque de
Neste âmbito, Bragança acolhe, já nos dias 8
ilusionismo para iludir UNESCO.
e 9 de fevereiro, diversas inicia vas associadas
ao projecto, como a exposição i nerante“Festas
de Inverno”, no Centro Cultural Municipal Adriano Moreira. No dia 8 de fevereiro, decorrerá a
conferência "Tradições Pré-cristãs - Máscaras e RitO Par do realizou no passado dia 5 de Fevereiro,
uais", onde serão abordados os temas “Elementos
no Porto, uma conferência de imprensa onde fez
pagãos nos rituais das mascaradas”, “Uma gaita
a apresentação resumida do seu parecer dado
portuguesa ao serviço da cultura transmontana
no quadro da Consulta Pública da Proposta de
na manifestação da máscara”, “Mascaradas de
Deﬁnição do Âmbito sobre a Linha de Muito Alta
inverno: O depósito da história”, “O Carnaval
Tensão Foz Tua-Armamar e onde teceu comenem Friuli, entre a inves gação e a recuperação”
tários às declarações da Ministra do Ambiente
e "Rituais da máscara" e “Sons, vozes e música
sobre esta matéria.
dos rituais de inverno em Carnia e Valcanale”,
enquanto que, no dia 9 de fevereiro, terá lugar o
O PEV considera que “o Governo, mais uma
Desﬁle de Caretos pelas ruas da zona histórica da
vez, não cumpriu com todas as exigências da UNcidade e a "Queima do Diabo", na Praça Cavaleiro
ESCO, como tenta ainda iludir a mesma com um
de Ferreira.
truque de ilusionismo que visa dar por estudado e
avaliado o que ainda não o está, designadamente
a Linha de Alta Tensão”, contrariamente ao que
garan u a Ministra do Ambiente quando aﬁrmou
publicamente, no passado dia 1 de Fevereiro, que
o Governo nha ido “ao encontro de todas as
solicitações” da UNESCO rela vas ao Alto Douro
Vinhateiro (ADV) e aos impactos da Barragem de
Foz Tua sobre o Património da Humanidade.
Segundo a interpretação do par do ecologista
“as exigências da UNESCO, expressas no relatório
da Missão realizada ao ADV em Junho e Julho 2012,
impunham ao Estado Português o abrandamento
signiﬁca vo das obras da Barragem e a entrega
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ao Centro do Património Mundial, até ao dia 1
de Fevereiro de 2013, para avaliação dos técnicos
desta en dade e das Organizações Consul vas,
de um conjunto de estudos, propostas e medidas,
incluindo os do corredor da Linha de Alta Tensão
(LAT), depois de ≪uma avaliação cuidadosa dos
potenciais impactos visuais sobre a integralidade
da paisagem classiﬁcada≫ ter sido devidamente
feita e aprovada pelo Estado Português”.

400KV, na fase atual dos acontecimentos só pode
ser entendida como um logro e uma escapatória
que visa iludir a UNESCO e entretanto con nuar a
avançar com as obras da Barragem, cons tuindo
a sua ligação à REN um facto inevitável qualquer
que seja o traçado”.

O PEV considera por isso que a única saída é
a paragem das obras da Barragem de Foz Tua,
uma solução que evitará, ao mesmo tempo, os
Em comunicado de imprensa o PEV aﬁrma que impactos nega vos desta linha de Alta Tensão
o “Governo ainda não aprovou nenhum corredor sobre a paisagem vinhateira classiﬁcada como
para a Linha de Alta Tensão, nem a Proposta de Património da Humanidade.
Deﬁnição do Âmbito cons tui uma Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA) “, relembrando que o
processo de AIA só se inicia com a entrega, pela
EDP à Agência Portuguesa de Ambiente, do Es- 1.2.11 Dia 9 fevereiro o teatro sobe
tudo de Impacto Ambiental (EIA) dos corredores
ao palco da Casa da Cultura de
selecionados, o que só está previsto para Junho
Alfândega da Fé (2013-02-08 10:00)
de 2013, depois da reunião do Comité Mundial da
UNESCO.

Segundo o PEV, o facto da EDP incluir nas três
alterna vas pré-seleccionadas, o corredor já
chumbado pela Direcção Regional de Cultura do
Norte (DRCN) e que esteve na base da proposta
de parecer nega vo da Comissão de Avaliação e
que levou à re rada da proposta pela própria EDP,
“pode ser encarado como um acto escandaloso”.
“O recurso da EDP a este ≪truque≫, isto é, à Proposta de Deﬁnição de Âmbito, com a cumplicidade
do Ministério do Ambiente, traduz claramente
como os interesses da EDP vão determinando a
decisão polí ca e se vão sobrepondo ao interesse
nacional” aﬁrma o Pardido Ecologiasta “Os Verdes”
no citado comunicado.
Este procedimento cons tui ainda na opinião
de “Os Verdes” um descrédito total dos procedimentos de avaliação ambiental que devem estar
subjacentes a decisão poli ca e são uma afronta
descarada às exigências da UNESCO “que irá por
certo contribuir para desacreditar mais uma vez
Portugal junto desta organização internacional, a
quem o PEV vai fazer chegar o seu parecer”.

No sábado de Carnaval, 9 de fevereiro, a Casa da
Cultura de Alfândega da Fé recebe a Companhia
de Teatro Amador Mondinense -TAM, para a
realização de dois espetáculos. Trata-se das
peças a “A Ilha dos Amores” e “O Bordel”.

A primeira levada à cena através da TAM - Infan l
e, por isso, des nada aos mais pequenos, é uma
adaptação de "PASSOS DE MÚSICA, CAMINHOS
DE ÁGUA", da autoria de escritores portugueses
e galegos, numa criação original de Tiago Pires
e Cris ano Pereira. A peça é exibida às 15.30h e
conta a história do crocodilo Júlio, da sua amiga
gata Sebas n, do peixe Jacob e do papagaio Gil.

Um papagaio que pôs um ovo, do qual, esConsideram ainda “Os Verdes” que “a opção
tranhamente, nasce uma sereia. Uma história
de apresentar um Procedimento de Deﬁnição
humanista e mo vadora que pretende sensibilizar
de Âmbito do EIA da Linha Foz Tua – Armamar,
as crianças para a cidadania, para respeito pelos
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outros e pela natureza e aprofundar o conhecimento das relações culturais entre Portugal e a
Galiza. Um espetáculo que tem como público alvo
crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino
básico e que, certamente, vai fazer as delícias dos
mais novos.

A Câmara de Bragança tem duas empresas
que vai ex nguir, Alfândega da Fé também vai
desfazer-se das duas existentes, Vinhais acabou
com uma das duas que criou, Miranda do Douro e
Vimioso mantêm a única que existe em cada um
dos concelhos e Mirandela mantém uma e não
sabe ainda o que fazer a outra.

À noite, pelas 21.30h, é a vez de “O Bordel”.
Com encenação de Tiago Pires, a peça resulta de A perda de postos de trabalho foi admi da à
uma adaptação inédita do texto “Os Pintores não Lusa pelos presidentes das câmaras de Alfândega
da Fé, Berta Nunes, e Mirandela, António Branco,
Têm Recordações”, de Dário Fo.
mas ambos os municípios ainda têm os processos
Autor de várias peças teatrais Dário Fo é um em aberto.
dos mais importantes e reconhecidos nomes do
panorama cultural italiano. Foi galardoado com o
Nobel da literatura, em 1997.
“O Bordel” conta com a par cipação de Teresa 1.2.13
Pires, Rui Reis, Tiago Pires, Gabriel Guimarães,
Alfredo Pires, Sandra Machado e Soﬁa Afonso.

Trás-os-Montes
mantém
tradições de raiz medieval, diz
inves gador (2013-02-08 20:00)

Os bilhetes podem ser adquiridos na Casa da
Cultura Mestre José Rodrigues, pelo valor de 2,5€
para cada peça de teatro.

1.2.12

Empresas Municipais: Ex nção
de metade das en dades de Bragança pode causar 20 desempregados (2013-02-08 12:42)

As aldeias e vilas transmontanas mantêm as
tradições de Carnaval de raiz medieval e que
assentam nos desﬁles "diabólicos" de "caretos",
"matrafonas" e "facanitos" ou os "julgamentos
públicos", disse hoje um inves gador da Universidade de Vila Real.

"Nestes rituais encontra-se o que há de mais
resistente e genuíno das tradições do Entrudo
em Portugal", aﬁrmou hoje Alexandre Paraﬁta,
professor e inves gador da Universidade de TrásMetade das 10 empresas municipais do distrito os-Montes e Alto Douro (UTAD).
de Bragança deverá ser ex nta, segundo os
autarcas desses concelhos, que apontam para Este Carnaval contrasta com o citadino e de
que 20 dos cerca de 150 trabalhadores possam inspiração mais tropical que vai ocorrendo mais
ﬁcar no desemprego.
no litoral do país.
Alexandre Paraﬁta disse que o que "perdura
de mais genuíno das tradições do Entrudo em
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Trás-os-Montes" são os desﬁles de "caretos", "ma- em Bragança, a morte e os diabos de Vinhais, as
trafonas" e "facanitos", leituras de "testamentos", pulhas casamenteiras em Mogadouro, os testa"julgamentos públicos"e "pulhas casamenteiras". mentos ou papeladas em Espinhoso.
Salientou ainda que a tradição dos "caretos", Alexandre Paraﬁta explicou que as festas do
tal como ocorre em Podence, Macedo de Cav- Entrudo "fazem parte de um tempo excecional e
têm uma função transgressora, libertadora e, em
aleiros, é a "mais a va" de todas.
muitas circunstâncias, iniciá ca".
Nesta festa, os rapazes vestem com os seus
fatos de franjas de cores garridas, máscaras de lata "Trata-se de um tempo limitado mas intenso,
e chocalhos à cintura, e percorrem num "frenesim em que tudo é permi do, um tempo de rutura das
elétrico" todos os cantos da aldeia, entram e saem proibições, um tempo de violação ritual, que se
pelas janelas das casas e alpendres, trepam aos opõe aos constrangimentos da Quaresma que se
telhados, em busca das raparigas solteiras. Estas, avizinha", salientou.
caso não queiram entrar neste jogo, terão que se
ves r de "matrafonas" (mascaradas como eles) e Fonte: Agência Lusa
saírem também para a rua.
O cortejo completa-se com os "facanitos", ou
seja os mais pequenos da aldeia, mascarados de 1.2.14
"trasgos ou mafarricos", que cumprem, também
eles, o seu próprio ritual de iniciação, garan ndo,
ao mesmo tempo, a con nuidade da tradição.

Fes val Gastronómico do Grelo
aposta na inovação de pratos
(2013-02-09 13:43)

Para Alexandre Paraﬁta, singular é também o
Entrudo em Santulhão, Vimioso, conhecido como
"julgamento do Entrudo", onde se posicionam o
"anunciador", o "Entrudo" acompanhado pela mulher e ﬁlhos, depois os "advogados" de acusação
e defesa e, por ﬁm o "juiz" exibindo o "livro das
leis".
"Esta alegorização do Entrudo e do seu clã familiar visa responsabilizá-los pelas desgraças do
inverno, especialmente os males agrários, pelo
que o ritual do julgamento representa, simultaneamente, o seu esconjuro e a puriﬁcação da
comunidade, que assim entrará, com outro ânimo,
num novo ciclo produ vo", explicou.

Já provou folhado de alheira com grelos, crepe de
queijo com gelado de grelos, ou pudim de grelos?
Com certeza que não. Estas são algumas das inovações dos restaurantes aderentes para a edição
de 2013 do Fes val Gastronómico do Grelo.

Não esquecendo as receitas tradicionais transmontanas, os restaurantes apostam na recriação
Daí que, acrescentou, lavrada a sentença pelo
de novos pratos, adaptando-os a todos os gostos
juiz, os bonecos de palha, simbolizando as ﬁguras
e que, mercê de uma caracterís ca tão vincada de
a esconjurar, sejam queimados na praça pública
bem receber, serão ó mos anﬁtriães para quem
perante a azáfama do povo.
visita Macedo de Cavaleiros neste período de
carnaval.
O inves gador salientou ainda que, estas manifestações são comuns a outras zonas de TrásDurante os próximos quatro dias decorre a 3ª
os-Montes e Alto Douro, como acontece com os
edição do Fes val Gastronómico do Grelo com um
caretos de Vila Boa de Ousilhão, os caretos aos
número crescente de restaurantes aderentes e um
Pares de Lazarim, os diabos, a morte e a censura
empenhamento também maior de todos eles.
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Restaurantes Aderentes:
Adega Regional – Morais;
Alendouro – Macedo de Cavaleiros;
Capitólio - Macedo de Cavaleiros;
Di Roma - Macedo de Cavaleiros;
Dona Antónia - Macedo de Cavaleiros;
Fraga da Pegada – Albufeira do Azibo;
Imperial - Macedo de Cavaleiros;
Marisol - Macedo de Cavaleiros;
Monte Velho - Macedo de Cavaleiros;
O Brasa - Macedo de Cavaleiros;
Panorama - Macedo de Cavaleiros;
Real Domus - Macedo de Cavaleiros;
Rodízio - Macedo de Cavaleiros;
A Moagem - Macedo de Cavaleiros.

1.2.15

São desconhecidas ainda as circunstâncias do
caso, mas fonte da PSP disse à agência Lusa que as
ví ma, "ou se a raram ou caíram de um quarto do
quarto andar do hotel".

Lusa

1.2.16 Líder do Bloco de Esquerda visita
Feira do Fumeiro de Vinhais e
Entrudo Chocalheiro de Podence
(2013-02-09 19:14)

Mulher e criança morreram
em Bragança depois de encontradas caídas num passeio
(2013-02-09 18:15)

O Coordenador do Bloco de Esquerda e deputado
à Assembleia da República, João Semedo, irá
estar amanhã, dia 10 de Fevereiro, pelas 11h00
horas, em Vinhais para uma visita ao certame da
Feira do Fumeiro, que decorre nesta localidade
nordes na durante todo o ﬁm-de-semana.
Refere em comunicado de imprensa a Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda
de Bragança que com esta visita do atual líder
bloquista se pretende “criar um momento para a
valorização económica, social e polí ca do mundo
rural e dos produtores agrícolas, principalmente,
num período em que Trás-os-Montes, região
deprimida e desfavorecida, uma vez mais é vi ma
do desinves mento público, dos cortes orçamentais do estado e do encerramento de serviços e
As ví mas foram transportadas para as urgências equipamentos públicos”.
do hospital de Bragança, onde foram conﬁrmados
Depois da Feira do Fumeiro de Vinhais, João
os óbitos, acrescentou a mesma fonte.
Semedo deslocar-se-á até Podence, onde preA mulher e a criança foram hoje encontradas tende realizar uma visita à Edição 2013 do Entrudo
no passeio, junto a um hotel de Bragança, às Chocalheiro. A visita de Semedo aos Caretos está
prevista para as 15h30.
14:20, apresentando "vários trauma smos".
Uma mulher de 40 anos e uma criança, de 7,
morreram hoje, em Bragança, depois de terem
sido encontradas caídas num passeio da cidade,
informou fonte dos Bombeiros Voluntários locais.
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património existente.

1.2.17

Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo prepara fes vi- 1.2.18 Autarca de Vinhais pede IVA
dades da Amendoeira em Flor
mais baixo para enchidos mas
(2013-02-11 00:20)
Governo diz não (2013-02-11 01:03)

Em meados de Fevereiro as paisagens do concelho de Torre de Moncorvo vestem-se de um
manto branco e rosado com a ﬂoração das amendoeiras.

O secretário de Estado da Alimentação e da
Inves gação Agroalimentar, Nuno Vieira e Brito,
foi peremptório na resposta que deu a uma
solicitação de Américo Pereira ao aﬁrmar que
“Portugal não tem a situação económica de outros países para adotar esta medidas de es mulo
à produção”.

Esta foi a frase com que o governante respondeu a um pedido do Presidente da Câmara de
Vinhais, que no encerramento da Feira de Fumeiro
local reclamou a redução do IVA para produtos portugueses cer ﬁcados, como o fumeiro tradicional,
como es mulo económico já u lizado noutros
Como é já tradição a Câmara Municipal de Torre países da Europa.
de Moncorvo organiza um cartaz bem recheado
de eventos para comemorar as fes vidades, que O pedido do presidente da autarquia dirigiueste ano decorrem 23 de Fevereiro a 10 de Março. se especiﬁcamente para produtos cer ﬁcados
pela União Europeia com o selo de Denominação
O programa que compõe estas duas semanas de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográﬁca
de festa é variadíssimo, desde a emblemá ca Feira Protegida (IGP) como acontece com as diferentes
de Artesanato à Feira dos Produtos da Terra e peças do tradicional fumeiro de Vinhais, proStocks. As fes vidades contam ainda com muita movido há 33 anos na feira que durante quatro
animação musical, o Raid TT Amendoeiras em dias movimenta na economia local seis milhões de
Flor e com algumas a vidades culturais, nomeada- euros.
mente apresentação de livros e inauguração de
O fumeiro tradicional é já responsável por mais
uma exposição de pintura.
de 300 postos de trabalho diretos nas cozinhas
Esta época cons tui uma excelente oportunidade regionais dos pequenos produtores, unidades
para visitar a região e apreciar o que de melhor se industriais, explorações do porco bísaro e transfaz neste concelho, não só a nível gastronómico formação e comercialização destes produtos no
mas também para conhecer as tradições e o concelho nordes no.

As amendoeiras em ﬂor proporcionam um espetáculo único da natureza e fazem o deleite dos
muitos visitantes que nesta época vistam Torre de
Moncorvo.
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Estes livros, inicialmente concebidos para os
primeiros anos do ensino básico, sucederam aos
adotados nos anos da ditadura do Estado Novo,
nas décadas de 1930-50, dando corpo a reformas
iniciais do ensino, no sen do de modernização
dos conceitos de aprendizagem.

Zé do Telhado (2013-02-11 01:15:17)
Não, não podem porque Portugal não tem condições,
nem a situação económica de outros países para
adotar esta medida: estes senhores precisam de cacau
e mais cacau para meter no BPN e amamentar os
bandidos que são responsáveis por toda esta situação.
Bando de incompetentes e de Chulos. Eles precisam Textos de Sophia de Mello Breyner Andresen,
de muitos milhões para tapar o roubo dos compadres Fernando Pessoa ou António Gedeão começaram
e não podem desperdiçar dinheiro com quem produz então a entrar nos manuais escolares.
e faz alguma coisa de jeito neste país!

O livro da 1ª classe, do qual Maria Luísa Torres Pires foi co-autora, progredia no sen do da
Anónimo (2013-02-11 10:35:10)
Vergonhosos, escandaloso, tudo de pior que Portugal soﬁs cação da leitura, desde as primeiras letras
podia ter. então não há condições de incen vo à até às pequenas histórias protagonizadas por
economia?!! malvada gente que vão acabar com este Pedro e Rita.
pobre país

1.2.19

Um longo excerto de "A árvore", de Sophia
de Mello Breyner Andresen, encerrava o livro
de leitura da 2. classe. Maria Luísa Torres Pires
Morreu Maria Luísa Torres Pires, também dirigiu o Ins tuto Adolfo Coelho, em
Lisboa, des nado a crianças do ensino especial.

co-autora de livros escolares de
referência no pós-Estado Novo Fonte: Lusa
(2013-02-11 10:30)

1.2.20 Fes val de Sabores Mirandeses de 15 a 17 de fevereiro
(2013-02-14 12:43)

A pedagoga Maria Luísa Torres Pires, 85 anos,
uma das autoras de livros de leitura da instrução
primária em Portugal, durante décadas, morreu
esta sexta-feira, no Hospital de Santa Maria, em
Lisboa, disse uma familiar à Lusa.

Natural de Grijó de Vale Benfeito, no concelho de
Macedo de Cavaleiros, a pedagoga foi autora, com
Francisca Laura Ba sta e Glória Gusmão Morais,
dos livros de leitura do ensino oﬁcial, a par r de
1967, com ilustrações Maria Keil e Luís Filipe de
Abreu.

De 15 a 17 de fevereiro, Miranda do Douro
transporta-o para um mundo de aromas e sensações. O Fes val de Sabores Mirandeses ganha
cada vez mais adeptos e conquista cada vez mais
apreciadores da gastronomia, cultura e tradição
mirandesa.

Os aromas desaﬁam os cinco sen dos. Fazem44

nos despertar sensações nunca antes vividas.
A Apiocasião é organizada pelo Projeto Laços
A posta à mirandesa a crepitar sobre as brasas, e Macmel, com o apoio do Municipio de Macedo
o cordeiro de Raça Churra, o fumeiro, o folar de de Cavaleiros, Santa Casa da Misericórdia e Concarne, a aveludada bola doce e a restante doçaria fraria do Mel. Saiba mais em: www.macmel.pt.
pica da região.
Programa:
Este fes val gastronómico e artesanal é um Sábado, dia 16 de fevereiro
motor importante para o desenvolvimento do 9.30 - Abertura da Feira
município. É também uma oportunidade para os 9.30 - VIII Seminário Apícola da Terra Quente (local:
agricultores do concelho escoarem e ao mesmo ACISMC)
tempo darem a conhecer o produto que ao longo 10.00 - I Encontro Transmontano de Confrarias
do ano produziram para apresentar especialmente em Macedo de Cavaleiros – Capital Nacional da
Apicultura
neste evento.
Receção das Confrarias nos Paços do Concelho,
Está também já conﬁrmado que o programa seguido de Hidromel de Honra.
da TVI “Somos Portugal”, vai estar presente no 11.00 - Desﬁle Confrádico pelas ruas da Cidade
úl mo dia do Fes val de Sabores Mirandeses, em 11.15 - Inauguração Oﬁcial e visita à Feira
Miranda do Douro, com uma emissão em direto, 11.30 - Cerimónia Capitular da Confraria do MEL
(recinto da feira)
entre as 14 e as 20 horas.
12.30 - Almoço Confrádico
15.00 - VII Jornadas Apícolas – Macmel Formação
(local: ACISMC)
20.00 - Lanche Mul sabores/ tertúlia Apícola
1.2.21 Terceira Apiocasião em Macedo 21.00 - Animação: programa das festas – Rádio
de Cavaleiros (2013-02-14 12:53)
Onda Livre (com a presença de Saul)
23.59 – Encerramento

1.2.22 Exposição de fotograﬁa de arte
sacra no concelho de Macedo de
Cavaleiros (2013-02-14 12:57)

Dias 16 e 17 de fevereiro realiza-se em Macedo de
Cavaleiros a III Apiocasião. Ao longo de dois dias,
a feira reúne os agentes da ﬁleira apícola ibérica,
cons tuindo-se como um evento de referência na
mostra de produtos e contacto entre produtores.

O seu programa congrega as a vidades lúdicas e
de formação, concentrando a atenção de todos.
Paralelamente serão realizados o VIII Seminário
Apícola da Terra Quente, o I Encontro Transmontano de Confrarias em Macedo de Cavaleiros, com
receção das confrarias nos Paços do Concelho, e
as VII Jornadas Apícolas – Macmel Formação.

Abre na próxima sexta-feira, a par r das 18.00h, a
exposição de fotograﬁa “Arte Sacra: Movimentos
e Manifestações Religiosas” do Alustro – Clube
de Fotograﬁa A.M. Pires Cabral.

45

importante que acontecesse com as diversas
expressões culturais”, sublinha este estudo.
A mostra fotográﬁca estará patente na Sala de
Exposições Temporárias do Museu de Arte Sacra Tendo como ponto de par da a análise do público
de Macedo de Cavaleiros até dia 12 de maio.
que visitou, de 2006 a 2011, o Santuário de
Panóias, em Vila Real, os dados mostram que os
Nesta exposição estarão representadas imagens, visitantes são, na sua maioria, elementos da classe
a arquitetura de edi cios ou outros elementos do média, média-alta, jovens, com graus de estudo
vasto património religioso do concelho, captadas ou público escolar.
segundo o olhar dos membros do Alustro, possibilitando ao público uma nova forma de apreciar e “Os equipamentos culturais desenvolvem eshonrar aarte sacra de Macedo de Cavaleiros.
tratégias pouco dirigidas aos diversos públicos e
não penetram claramente em todas as camadas
sociais ou em todos os grupos sociais, não havendo
uma estratégia concertada para os equipamentos
1.2.23 Cultura não se democra za por culturais e pouca valorização do que é o nosso
património”, explica Isabel Vaz de Freitas.

falta de incen vos governamentais (2013-02-14 20:55)
E adianta que, quando a crise se instala, o

dinheiro falha, em primeiro lugar na cultura,
erro estratégico sobretudo porque a cultura é a
primeira a atrair o turista, quer português quer estrangeiro, e sem inves mento na valorização dos
nossos monumentos o turista não se ﬁdeliza, não
volta e a mensagem passada nunca é sa sfatória.
A inexistência de sinalé ca adequada é apontada pelos visitantes como o principal elemento
a diﬁcultar o acesso sico a estes centros museológicos, logo seguido da falta de inves mento de
Falta de sinalé ca adequada é apontada como
comunicação adequada, por parte das autarquias,
fator diﬁcultador no acesso a monumentos
na divulgação do seu património cultural junto das
portugueses, este é uma das conclusões de um
pessoas da região e do resto do país.
estudo que tenta relacionar a cultura com os
diversos públicos.
Dos cerca de 600 visitantes inquiridos, 156
são do distrito de Lisboa, 147 do distrito do Porto
e 129 do distrito de Vila Real, o que revela uma
maior apetência por parte do público proveniente
A falta de apoios governamentais ao incen vo
das grandes cidades para a deslocação e postedo consumo das várias expressões culturais leva
rior visita a este monumento, classiﬁcado como
a que, ao contrário da educação, a cultura ainda
património nacional.
não chegue ao grande público, concluiu o estudo
‘A Cultura e os seus Públicos’, de Rute Teixeira,
orientado por Isabel Vaz de Freitas, realizado no
âmbito do Mestrado em Ciências da Educação da
Universidade Portucalense (UPT).
“Graças à medida que instaurou a escolaridade
obrigatória, a educação conseguiu derrubar barreiras socioeconómicas e chegar a uma grande
maioria da população portuguesa, algo que seria
46

1.2.24

Quatro dias de muita animação de Podence e dos espectáculos musicais.
no Carnaval de Macedo de Cavaleiros (2013-02-14 21:08)
1.2.25 Bloco de Esquerda quesona governo sobre falta de
médicos em Alfândega da Fé
(2013-02-14 23:25)

As temperaturas mais baixas desta altura do ano
não foram impedi vas para que muitas pessoas
visitassem o carnaval mais genuíno de Portugal.
Ao longo de quatro dias, passaram por Macedo
de Cavaleiros milhares de visitantes, dos dois
lados da fronteira, criando um forte impacto na
Os Deputados do Bloco de Esquerda (BE) João
economia local.
Semedo e Helena Pinto ques onaram o Ministério da Saúde acerca da falta de médicos no
As unidades hoteleiras es veram pra camente
Centro de Saúde de Alfandega da Fé.
cheias e os restaurantes receberam muitos que
quiseram deliciar-se com a nossa gastronomia, em
especial associando-se ao Fes val Gastronómico
do Grelo que também nestes dias decorreu no
concelho.
Alfândega possui uma população de cerca de 5000
habitantes de acordo com os Censos 2011. No
O programa de festejos iniciou com o desﬁle
que concerne a serviços de saúde de proximidade,
que decorreu na noite de sábado, juntando mais
esta população é servida pelo Centro de Saúde de
de 600 foliões, divididos por 24 grupos, entre
Alfândega da Fé, que integra o Agrupamento de
associações, ins tuições e grupos informais do
Centros de Saúde (ACES) de Alto Trás-os-Montes
concelho. As ruas da cidade es veram cheias de
I – Nordeste. Este Centro de Saúde funciona das
pessoas a assis r, que ﬁzeram frente ao frio, e
8h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira e das
par ciparam neste que foi o maior desﬁle noturno
9h00 às 22h00 aos sábados, domingos e feriados.
de sempre.
[EMBED]

No distrito de Bragança existem apenas dois
de Macedo de Cavaleiros. Reﬁra-se que o Mogadouro dista 38 quilómetros de Alfândega da
Fé enquanto Macedo de Cavaleiros se situa a 31
quilómetros desta vila. A referenciação hospitalar é efetuada para o Hospital de Bragança que
se situa a mais de 70 quilómetros de distância.
Acresce que os transportes públicos existentes
são deﬁcitários, sendo esta uma região onde a
população é marcada pelo envelhecimento e pelo
isolamento.

Em Podence, o Entrudo Chocalheiro realizou-se entre domingo gordo e terça de carnaval. Se a chuva
não permi u a realização por exemplo do passeio
pedestre ao inicio da tarde de domingo, não foi
impedi va para o aparecimento de muitos turistas
que não quiseram perder a oportunidade de ver
os Caretos à “solta” e de percorrer o mercadinho
de produtos que se realizou no recinto da escola
primária. Nos dois dias seguintes, a chuva não incomodou, e com isto veriﬁcaram-se novas enchentes
de visitantes, animados pela energia dos Caretos Esta realidade está a preocupar os deputados do
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Bloco de Esquerda, que recentemente tomaram 1.2.26
contacto com a situação, pelo que consideram
“fundamental para os residentes em Alfândega da
Fé poderem aceder aos serviços de saúde de proximidade que devem ser prestados pelo Centro de
Saúde. No entanto, têm-se registado diﬁculdades
neste acesso, em par cular no que concerne às
urgências onde têm faltado médicos. Quando tal
sucede, as pessoas são obrigadas a deslocarem-se
a Mogadouro, Macedo de Cavaleiros ou a Bragança, com os constrangimentos já enunciados,
ou então a ﬁcarem sem cuidados de saúde”, refere
uma nota de imprensa do BE.

Luto≫, de Rui Neto, no
Teatro Municipal de Bragança
≪

(2013-02-15 00:30)

O Bloco de Esquerda considera que esta situação
carece de clariﬁcação e de correção, aﬁrmando
que “não é aceitável que as pessoas possam ﬁcar
desamparadas, sem os cuidados de saúde de que
necessitam e aos quais têm direito”.
Foi com a intenção de clariﬁcar esta situação
que o Grupo Parlamentar do BE dirigiu ao Governo, através do Ministério da Saúde, algumas Espetáculo de teatro comcom texto e criação
questões, para tentar perceber se o Governo tem de Rui Neto, interpretação de Miguel Damião,
conhecimento da situação exposta; porque mo vo assistência de Solange Freitas.
se tem registado ausência de médicos na consulta
de urgência do Centro de Saúde de Alfândega da
Fé; quantos médicos exercem funções no Centro
de Saúde de Alfândega da Fé e se todos os utentes
registados no Centro de Saúde de Alfândega da Fé
têm médico de família.
Unicórnios, Pai Natal e Hamlet não existem.
O BE quer ainda saber se o serviço de urgência de Luto é um manifesto: Aprender a esquecer para
Alfândega da Fé tem condições para assegurar o ser um pouco mais livre! As palavras parecem
serviço de urgência nas horas previstas, se dispõe demasiado viciadas/viciantes e impossíveis de
do pessoal auxiliar e clínico necessário e o número contornar.
de proﬁssionais que estão em falta e quais as áreas
Um luto que é resposta, revolta, passividade,
afetadas.
hos lidade, esquecimento, solidão, agitação, ansiedade e fadiga sobre o negro que se aproxima
tão ameaçador.
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 23-02-2013
Hora: 21h30
Entrada: EUR 6,00
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1.2.27

“Os verdes” voltam a confrontar dar por estudado e por aprovado o que não foi”,
a Ministra do Ambiente com os sublinham “Os verdes”.
impactos da Barragem do Tua
(2013-02-15 10:00)

No dia em que fez 6 anos sobre o trágico acidente
ocorrido na Linha Ferroviária do Tua, no qual
três ferroviários perderam a vida, “o primeiro
de uma série de acidentes que serviram de
pretexto à desa vação de uma Linha de beleza
ímpar mas conﬂituante com a construção da
barragem do Tua”, o Par do Ecologiasta ≪Os
Verdes≫ (PEV) voltou, mais uma vez, “como
forma de homenagem às ví mas, deste e dos
outros acidentes”, a confrontar o Governo com
os problemas gerados pela construção da barragem, nomeadamente no Alto Douro Vinhateiro
Património do Humanidade.

A deputada, deixou bem claro na sua intervenção
que a Proposta de Deﬁnição de Âmbito não faz
nem é nenhuma Avaliação de Impacto, mas uma
simples pré-selecção de possíveis corredores.
Escandalizando-se ainda com a falta de seriedade
de todo este processo, da qual é exemplo o fato
do corredor já anteriormente chumbado pela
Cultura ser um dos corredores selecionados. A
representante de ≪Os Verdes≫ ques onou ainda
o fato das alterações ao projeto da barragem,
conhecidas como projeto Souto Moura, não terem
sido, também elas, sujeitas a Estudo de Impacto
Ambiental.
Heloísa Apolónia exigiu ainda que a Ministra remetesse urgentemente à Assembleia da
República todos os documentos enviados à UNESCO. Segundo o PEV, “a Ministra do Ambiente
por seu lado, tendo-se comprome do com esta
úl ma questão, não deu no entanto nenhuma
explicação aceitável e credível para as anomalias
denunciadas pela deputada de ≪Os Verdes≫”.

1.2.28 15 de Fevereiro, Dia InternaA deputada Heloísa Apolónia do Par do Ecologista
cional da Criança com Cancro
Os Verdes≫, confrontou ontem, na Comissão
Parlamentar a Ministra do Ambiente, Assunção
Cristas, com “os malabarismos aos quais a EDP
recorreu, em relação ao traçado da Linha de Alta
Tensão da barragem de Foz Tua, para escapar às
exigências impostas pela UNESCO”, na sequência
da Missão levada a cabo nos passados meses de
Junho e Julho ao Alto Douro Vinhateiro para avaliar
dos impactos da barragem sobre a paisagem classiﬁcada Património da Humanidade.
≪

A deputada ecologista acusou o Ministério do
Ambiente de má-fé por ser cúmplice do truque
de ilusionismo da EDP, ao aceitar no momento
actual, uma Proposta de Deﬁnição de Âmbito dos
possíveis corredores das Linhas de Alta Tensão,
adiando assim a Avaliação dos Impactes da Linha
de Alta Tensão para depois da reunião do órgão
máximo da UNESCO, a decorrer em Junho. “Um
truque que visa fugir ao calendário da UNESCO e

(2013-02-15 10:00)

Sabia que 8 em cada 10 crianças com cancro
podem ser curadas se a doença for detetada e
tratada a tempo? O Diagnós co precoce pode
fazer a diferença!
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Quem comer butelo ganha entradas grá s nos
diversos museus da cidade de Bragança. Esta é
uma inicia va da autarquia que pretende promover e difundir o tradicional enchido nordes no,
um dos menos conhecidos a nivel nacional.

No Dia Internacional da Criança com Cancro,
a Acreditar – Associação de Pais e Amigos da
Criança com Cancro - alerta para a importância
do diagnós co precoce na cura do cancro infan l.
Oito em cada dez crianças podem ser curadas,
para isso basta estar atento aos sinais indica vos
de doença maligna e procurar, atempadamente,
ajuda médica.
Cerca de 20 restaurantes do concelho de Bragança vão servir, durante três dias, de 22 a 24 de
Manchas brancas nos olhos; Estrabismo súbito; fevereiro, pratos à base de um enchido de ossos
Cegueira; Abaulamento do globo ocular; Febre especíﬁco da região transmontana, o chamado
inexplicável prolongada durante duas semanas; butelo, que deve ser sempre acompanhado das
Perda súbita de peso; Palidez; Fadiga; Nódoas casulas ou cascas, as vagens de feijão secas.
negras ou sangramento fácil; Ossos doridos; Dores
inexplicáveis nas ar culações e costas; Fraturas O Fes val do Butelo e da Casula decorre pelo
fáceis; Mudança ou deterioração da caminhada, segundo ano e tem já adeptos em restaurantes
equilíbrio ou no discurso; Dor de cabeça por mais de outras regiões de Portugal e uma confraria
de duas semanas com ou sem vómitos ou Inchaço que vai aproveitar a ocasião para entronizar novos
na região da cabeça são os principais sintomas que confrades, como adiantou o grão-mestre, Nuno
Pires, à Agência Lusa.
devem levar os pais a procurar ajuda médica.
Margarida Cruz, Diretora Geral da Acreditar,
não tem dúvidas “O diagnós co precoce faz toda
a diferença nos resultados e efeitos a longo prazo,
uma vez que, quando detetado a tempo, o cancro
infan l pode ser totalmente curado em 75 % dos
casos” Margarida Cruz acrescenta ainda “Muitas
vezes, os pais não procuram ajuda por desconhecimento dos sintomas ou receio, por isso é tão
importante par lhar os sinais de alerta e as taxas
de sucesso no caso de diagnós co precoce”.

Para promoção deste enchido, a organização
do fes val vai oferecer nos restaurantes aderentes
um bilhete com acesso gratuito a todos os museus
municipais da cidade. A oferta será feita a todos os
comensais que forem aos restaurantes aderentes e
escolherem como refeição o butelo com as casulas,
segundo referiu o vice-presidente do município,
Rui Caseiro, à Agência Lusa.

Coma butelo e vá ao museu, é este o convite
que lhe faz a organização da segunda edição do
Para mais informações visite www.acreditar.org.pt Fes val do Butelo e da Casula que decorrerá em
Bragança entre os dias 22 e 24 de fevereiro.

1.2.29
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Coma butelo e vá ao museu 1.2.30 TDT quase não se vê no Planalto
(2013-02-15 10:53)
Mirandês (2013-02-18 10:36)

Cerca de 70 % da população dos concelhos do
planalto mirandês tem problemas de receção do
sinal de televisão digital terrestre (TDT), disse
à Lusa o presidente da Associação Comercial e
Industrial de Mogadouro.

encontra obrigada a cumprir a cobertura de 87 %
da população".

Contactada pela Lusa, fonte da Anacon explicou
que, enquanto operador habilitado, é à PTC que
cabe proceder à instalação de meios de transporte
e difusão do sinal, não podendo qualquer outra
en dade, pública ou privada, a tulo individual ou
Segundo Horácio Sá, há localidades dos con- cole vo, proceder à instalação de emissores e/ou
celhos de Mogadouro, Vimioso, Miranda do Douro retransmissores deste serviço.
e Freixo de Espada à Cinta, onde a receção do sinal
da TDT é demasiado fraca para que as pessoas Fonte: Agência Lusa
possam ver televisão sem contratempos.
"O sinal chega aos recetores com demasiadas
falhas, havendo locais, onde só é possível ver
televisão através de uma sistema complementar 1.2.31
de TDT", frisou o também empresário da área dos
eletrodomés cos.
O representante dos empresários disse que
um sistema complementar de TDT pode custar
cerca de 150 euros, um gasto signiﬁca vo para
uma população idosa e sem meios ﬁnanceiros
como aquela que reside nos concelhos do interior.
Por seu lado, o município de Mogadouro já se
pron ﬁcou a instalar um posto retransmissor, de
resto há semelhança do que fez no passado para
a recessão do sinal analógico, mas autoridades
responsáveis não autorizaram.
"O município tem consciência que a cobertura
da TDT não é melhor em todo o concelho. Desde
2010 que andamos a tratar do assunto com o envio
de cartas para a Anacom e para a PT Comunicações
(PTC), no sen do de haver uma resolução para o
problema", disse o vice-presidente da Câmara de
Mogadouro, João Henriques.

Apresentação de livros e exposição marcam início das Fesvidades da Amendoeira em
Flor 2013 (2013-02-18 20:31)

As Fes vidades da Amendoeira em Flor em Torre
de Moncorvo têm início no próximo dia 23 de
Fevereiro, Sábado, com várias a vidades culturais.

O autarca diz que esta situação leva a que haja
"mais isolamento" das populações rurais e pede a
Pelas 15h00 é inaugurada, no Centro de Memória
resolução do problema urgentemente.
de Torre de Moncorvo, a exposição de pintura
“Olhares” de Fernanda Ferreira. A mostra é conEm carta enviada ao município de Mogadouro,
s tuída por mais de 30 quadros que podem não
à qual a Lusa teve acesso, a PTC informou que
só ser admirados mas também adquiridos pelos
no concelho de Mogadouro, "a percentagem
visitantes.
de coberturas por via terrestre é superior a 90
% da população, não se planeando, por isso, a
Mais tarde, às 15h30, é apresentado na Bibimplementação de cobertura TDT adicional neste
lioteca Municipal de Torre de Moncorvo o livro
município, pois no tulo habilitante apenas se
“Histórias de Benlhevai” de José Maria Sousa
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Fernandes. Esta obra relata a história de Benlhe- laria/restauração do concelho esteve sempre
vai assim como os seus usos, costumes e tradições. esgotada. “Este foi também um ponto posi vo”,
sublinha o edil mirandês e acrescenta que “este
Terá lugar também a apresentação do livro de po de inicia vas são sempre importantes, porque
contos “Terra Parda” de Hélder Rodrigues. A obra trazem muita gente, desde os caçadores para a
é cons tuída por mais de 20 contos que marcaram montaria, pessoas que vieram par cipar nos raids
a história da ruralidade transmontana desde a TT e BTT, os curiosos e aqueles que apreciam
segunda metade do século XX até a Revolução de a nossa terra tanto a nível cultural, social e gasAbril.
tronómico”, termina Artur Nunes com a promessa
que para o ano há mais.

1.2.32

Fes val de Sabores Mirandeses
superou todas as expeta vas 1.2.33 Carrazeda de Ansiães vai promover a recriação do modo
(2013-02-18 23:40)
de funcionamento do an go
Moinho de Vento (2013-02-18 23:43)

Mais de 50 mil visitantes passaram por Miranda
do Douro no úl mo ﬁm de semana, aquando do
Fes val de Sabores Mirandeses.
A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
promove no próximo Domingo, 24 de fevereiro,
pelas 14h00, a recriação do modo de funcionamento do an go Moinho de Vento.

O presidente da Câmara de Miranda do Douro,
Artur Nunes referiu no ﬁm do certame que “ foi
com surpresa e sa sfação que vimos aumentar o
número de visitantes nesta edição do Fes val de
Sabores, mas acreditamos que vale a pena apostar
nos produtos da terra e nos pequenos produtores”.

O Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães
foi construído há mais de 110 anos, apenas funcionou na primeira década da sua existência.
Durante um século ﬁcou abandonado e em 2012,
a Câmara Municipal inves u cerca de 100 mil
euros, compar cipados em 60 % por fundos coTambém os expositores ﬁcaram sa sfeitos com as munitários, para o transformar num imóvel de
vendas realizadas.“Este foi um dos melhores anos, interesse didá co e turís co.
tanto a nível de vendas como a nível de visitantes
e mesmo organização”, aﬁrma um dos cerca de 50 Embora existam mais moinhos de vento em
expositores.
Trás-os-Montes e Alto Douro, o de Carrazeda de
Ansiães é o único exemplar recuperado e em pleno
Hotelaria esgotada
funcionamento na região transmontana.
Durante os três dias do certame a hote52

É para mostrar como funciona esta estrutura 1.2.34
molineira que a autarquia agendou para o dia 24
de Fevereiro a recriação da moagem de cereal,
em que par ciparão elementos das associações
culturais das aldeias de Misquel e Luzelos.

PS de Macedo de Cavaleiros
insurge-se contra declarações de
Luís Montenegro (2013-02-20 11:10)

A par r das 16h00, os par cipantes vão deslocarse para os moinhos de água do Ribeiro do Coito
que foram recuperados em Vilarinho da Castanheira. Aí, com o apoio da Junta de Freguesia local,
será também recriado o modo de funcionamento
dos moinhos de rodízio, inseridos num espaço de
lazer bucólico e campestre.
As duas estruturas fazem parte de uma área
A Comissão Polí ca Concelhia do Par do Socialmais vasta, onde existem outros moinhos e fornos
ista de Macedo de Cavaleiros considerou como
de cozer pão, entre outras construções.
lamentávies as declarações de Luís Montenegro,
presidente do Grupo Parlamentar do PSD, que
No ﬁnal das inicia vas haverá uma merenda
assumiu em público, em Macedo de Cavaleiros,
tradicional para todos os par cipantes cons tuída
que “a re rada do meio de emergência aéreo do
por alimentos confecionados com farinha tais
distrito não resulta em qualquer prejuízo para as
como: ﬁlhós, económicos, bola de azeite, folar,
populações”.
biscoitos e pão centeio e trigo.
Tanto o moinho de vento como os moinhos
de água, juntamente, com o castelo fazem parte
do circuito turís co que a Câmara Municipal de
Carrazeda de Ansiães vai promover no sen do
de incrementar a a vidade turís ca no concelho
durante a próxima primavera e verão.

Em nota de imprensa distribuída à comunicação
social, os socialistas macedenses lamentam o que
consideram ser “mais um atentado ao bom senso
e mais uma manifestação de desrespeito pelos
transmontanos”.

Segundo o PS de Macedo de Cavaleiros “quando
já todas as vozes representa vas da população
transmontana se haviam unido em consonância
para defender a manutenção daquele meio de
emergência aéreo, depois de todas as conquistas
e consensos alcançados pela via do apuramento
da verdadeira importância da sua permanência
no distrito, eis que, mais uma voz dissonante e
despropositada se vem juntar à do deputado do
PSD pelo distrito, Adão Silva, e que vem evidenciar
Anónimo (2013-02-19 17:06:29)
o desprezo dos responsáveis social-democratas
isto foi um tacho, vê-se mesmo que não têm noção pelo interior. Um desprezo que se estende a
das coisas, onde é que já se viu 100 mil euros.
todos quantos, até ao dia de hoje, deram a cara
por esta luta”, referem na citada nota de imprensa.
Zé Moleiro (2013-02-20 11:23:21)
Um povo inculto dá inevitavelmente gente como este
anónimo a fazer comentários, sem noção obje va
das coisas, mas convencido que tem capacidade de
análise. Uma bru ce...é o que é!

A Comissão Polí ca Concelhia do Par do Socialista de Macedo de Cavaleiros acusa ainda o
atual governo de “abusar descaradamente da
tolerância dos transmontanos face ao seu governo
centralista, economicista e arrogante”.
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1.2.36 Vila Real vai ter um Observatório
da
Biodiversidade
(2013-02-21 00:17)

1.2.35

Associação Portuguesa da Castanha nasce na terça-feira em
Vila Real (2013-02-20 17:38)
A Câmara de Vila Real anunciou esta segundafeira a construção do Observatório da Biodiversidade, que resulta da reabilitação de um edi cio
das an gas minas de volfrâmio e vai revelar
espécies como a carnívora drosera ou a borboleta
azul.

O projecto está incluído no Programa de Preservação da Biodiversidade, lançado em 2010, e que
conta com um inves mento de 1,7 milhões de euros, aprovado no âmbito do Programa Operacional
Regional do Norte.
A Associação Portuguesa da Castanha vai ser
formalizada na terça-feira, em Vila Real, com
cerca de 30 associados fundadores e o obje vo
de ajudar a aumentar a produção nacional, disse
hoje fonte ligada ao processo.

A escritura vai decorrer numa cerimónia aberta
na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), onde vai ﬁcar sedeada a associação. A
ministra da Agricultura, Assunção Cristas foi convidada para par cipar no evento.

O vereador Miguel Esteves adiantou, em conferência de imprensa, que em breve se iniciará a
recuperação do edi cio das minas de volfrâmio,
na Quintã, zona da Campeã, que albergará o
observatório. O projecto estender-se-á a uma
lagoa ar ﬁcial, que começou por ser uma dissonância ambiental, mas que acabou por captar
uma grande variedade de espécies, que poderão
ali ser observadas.

Carlos Lima, coordenador do programa, salientou
que são cerca de cinco hectares que vão funcionar
como uma “montra” da biodiversidade do concelho, destacando a existência da drosera, uma
pequena planta carnívora. No local foram também
Esta organização nasce no seio da rede nacional iden ﬁcados alguns ninhos de myrmica, a formiga
da ﬁleira da castanha - RefCast –, que há três anos que faz parte do ciclo biológico da borboleta azul e
defende um aumento da área de produção e quer o que leva a supor que este lepidóptero regressou
incen var o consumo no país.
ao vale da Campeã. Carlos Lima referiu ainda que o
observatório vai ser também um ponto de concentração para “experiências entre a população rural
e o desenvolvimento de projectos relacionados
54

com plantas aromá cas e medicinais”.
Em Julho serão inaugurados vários bio-percursos
e, entre 21 e 22 de Março, em Vila Real, decorre
o Fórum Biodiversidade, que pretende divulgar as
diferentes ac vidades que têm sido feitas no âmbito do programa. Em curso está a requaliﬁcação
das margens do rio Corgo, que atravessa a cidade,
tendo sido realizadas ainda várias “Rogas dos Rios”,
acções de voluntariado com vista à limpeza dos
cursos de água, e construídos muros no Alvão para
proteger os sapos que morriam frequentemente
atropelados. Fonte:

Fonte: Agência Lusa

1.2.37

de uma iluminação eﬁciente e adequada, assim
como a redução do consumo de energia elétrica.
A execução deste projeto teve em conta 19
circuitos de Iluminação Pública em Macedo de
Cavaleiros com a instalação de reguladores de
ﬂuxo luminoso. Em períodos noturnos de menor
a vidade e sem risco de perda de qualquer das
qualidades funcionais e de segurança dos sistemas
de iluminação pública, os reguladores de ﬂuxo
permitem diminuir o nível de luminância, não limitando a abrangência dos disposi vos luminosos
e assegurando a adequada sensação de segurança.
Estes sistemas permitem economias diretas
nos consumos de energia, bem como um aumento
da vida ú l das lâmpadas e uma substancial redução dos cistos de manutenção, uma vez que
variam a potência consumida.

Macedo de Cavaleiros reduziu O impacte da implementação deste projeto
fatura da iluminação pública também se pode quan ﬁcar ao nível ambiental,
(2013-02-21 00:21)

uma vez que desde outubro foi evitada a emissão
de 40ton de CO2

1.2.38 “A day in the day of the days” de
Noiserv no Teatro Municipal de
Bragança (2013-02-21 00:42)

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
conseguiu uma poupança de cerca de 11 mil
euros no valor da fatura rela va à iluminação
pública na cidade. Os dados são referentes ao
período de 1 de outubro de 2012 a 29 de janeiro
de 2013 em que o consumo energé co veriﬁcou
uma redução de 97 mil KWh.
Estes valores foram conseguidos após a implementação na sede de concelho do Plano de
Redução da Fatura Energé ca de Iluminação
Pública da Terra Quente Transmontana, prevendo
a melhoria da eﬁciência energé ca na Iluminação
Pública, tendo como principais obje vos a implementação de medidas para a promoção de um
ponto de equilíbrio entre os níveis de iluminação
necessários e o máximo de economia, o fomento

O percurso do projecto musical noiserv tem
sido marcado pela criação de peças musicais
minimalistas, que têm por objec vo a ngir cada
indivíduo na sua in midade, relembrando-lhe
vivências, momentos e memórias intrincadas
entre a realidade e o sonho.
Criado em meados de 2005, noiserv ganhou
forma quando David Santos decide gravar algumas
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ideias numa demo. Meses mais tarde esses 3 cas com o apoio do Município de Macedo de
temas são editados on line, na netlabel Merzbau. Cavaleiros e Rádio Onda Livre.
Em 2008 noiserv edita o seu primeiro LP, "One
Hundred Miles from Thoughtlessness" para, em
2009, sucederam-se as aparições em palcos estrangeiros, nomeadamente na Alemanha, Áustria, 1.2.40 Inscrições abertas para os JoInglaterra, Escócia. Também em 2009 a edição
gos Despor vos Concelhios 2013
de um single (7”) pela editora escocesa Autumn
(2013-02-22 00:20)
Ferment Records.
Neste concerto apresenta o seu o seu novo
EP in tulado "A day in the day of the days".
Quando: 28-02-2013
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Hora: 21h30
Entrada: EUR 6,00

1.2.39

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo está a
Arcas ( Macedo de Cavaleiros) preparar mais uma edição dos Jogos Despor vos
prepara a X Feira dos Produtos Concelhios.

da Terra (2013-02-21 16:48)

Os jogos realizam-se de 1 a 25 de Abril e em
compe ção estão diversas modalidades, entre
elas o ténis de mesa, o futsal, a sueca, o dominó, a
pesca despor va e os jogos populares.

Nos dias 23 e 24 decorre na aldeia das Arcas a X
edição da “Rural Arcas – Feira dos Produtos da
Terra”. O certame associa a caça a uma mostra
de produtos picos da aldeia.

Destaque nestes jogos para o futsal, modalidade que engloba mais par cipantes e propícia
uma disputa mais acesa entre as equipas. As
provas de futsal têm início dia 1 de Abril, as meiasﬁnais realizam-se a 22 e a ﬁnal no dia 23 de Abril.

As duas montarias irão reunir muitos adeptos
da caça grossa. Produtos locais como o azeite, os
enchidos, o vinho e artesanato, atraem também
muitos visitantes tanto da freguesia, como das
populações vizinhas, de dentro e fora do concelho
de Macedo de Cavaleiros.

O ténis de mesa joga-se dia 1 de Abril no pavilhão
municipal, o torneio de sueca tem lugar dia 14
de Abril e o dominó dia 21 de Abril, no pá o
das associações. No dia 25 de Abril durante a
manhã decorre a pesca despor va, no Bico da
Ribeira, e à tarde os jogos populares no Parque de
Jogos de São Paulo. O encerramento dos jogos e
a entrega dos prémios realiza-se no mesmo dia,
às 16h30, no Centro Escolar de Torre de Moncorvo.

A organização é da Junta de Freguesia das Ar- Os interessados em par cipar devem efetuar
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uma inscrição até ao dia 15 de Março, no setor do
desporto do Município de Torre de Moncorvo.

1.2.41

IV Semana da Protecção Civil em
Alfândega da Fé (2013-02-22 00:32)

No âmbito do dia Internacional da Protecção Civil,
que se assinala a 1 de Março, Alfândega da Fé 1.2.42
promove a IV Semana da Protecção Civil.

Recital de guitarra clássica no
centro Cultural de Macedo de
Cavaleiros (2013-02-22 00:43)

O evento decorre entre 25 de Fevereiro e 1
de Março e visa sensibilizar a população para
questões relacionadas com esta área de actuação
Municipal.
Este ano a inicia va ganha carácter descentralizado para promover acções de sensibilização
nas freguesias onde a incidência de fogos ﬂorestais A Associação Potrica (Grupo de Acção Cultural do
Nordeste Transmontano) vai promover no Centro
tem sido maior nos úl mos 10 anos.
Cultural de Macedo de Cavaleiros, hoje, dia 22 de
A população Escolar con nua a ser um dos fevereiro, um recital de guitarra clássica com o
públicos alvo destas acções de sensibilização, a IV músico e interprete Mário Cardoso.
edição desta semana vai privilegiar os funcionários
das ins tuições de ensino com a realização de
acções de formação sobre como prevenir e actuar Mário Cardosos, mestre no ensino da música
e professor do Ins tuto Politécnico de Bragança,
em situações de risco e acidente.
interpretará temas de compositores como Silvius
Leopold Weiss, Johann Sebas an Bach, Agus n
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Barrios Mangoré e Baden Powell de Aquino.
O recital, a que a Associação Potrica deu o nome
de “ Concerto da Esperança”, tem por obje vo,
“criar um momento de convívio cole vo onde o
pensamento posi vo fomentado pela força da
arte cons tua um incen vo de esperança, tendo
como sen mento poé co subjacente a crença
num melhor "Portugal Futuro”.
A Associação Potrica foi Fundada há 7 anos, e
tem vindo a desenvolver um conjunto de inicia vas culturais na cidade de Macedo de Cavaleiros e
outros concelhos do Nordeste Transmontano.

Educação Musical, da Escola Superior de Educação de Bragança - IPB e docente da Classe de
Guitarra do Conservatório de Música e Dança de
Bragança. É também doutorando no Departamento de Educação e Psicologia na Universidade
de Trás-os-Montes.

1.2.43 Produtos biológicos e frescos
adquiridos sem intermediários
(2013-02-22 00:47)

Centrando a sua ac vidade num território que se
debate com graves problemas de deser ﬁcação
humana, o grupo tem-se esforçado por promover
eventos que cheguem de uma forma eﬁcaz junto
da população, trazendo a cultura para espaços
públicos habitualmente não vocacionados para
esse efeito. Assim aconteceu com “Pausa para
a leitura” ou com o evento comemora vo que
assinalou o centésimo aniversário de Miguel Torga,
O Núcleo PROVE de Macedo de Cavaleiros
denominado “ Pão Torga e Poesia”, que foram
implementado há dois meses, assegura aos
as duas inicia vas da associação com maiores
consumidores o acesso a diferentes produtos da
repercussões públicas.
época adquiridos diretamente ao agricultor. Diz
quem já experimentou que não vai desis r.
Tertúlias, exposições, incen vo à leitura, teatro,
ballet, workshops, um fes val de vídeo documental, são alguns dos exemplo de ac vidades
São as 9.30h. A manhã não estando fria, trouxe aldesenvolvidas ao longo dos úl mos anos por este
guma chuva. Diaman no Reis e a esposa Manuela,
grupo de acção cultural.
residentes na freguesia de Corujas, começaram
bem cedo a dar de comer aos vitelos e aos porcos
Mário Cardosos nasceu em Vila Real e iniciou
de raça bísara que criam para o espeto na região
os seus estudos musicais com autodidacta. Estuda bairrada. Hoje é quinta-feira e é dia de preparar
dou com o Professor Doutor Paulo Vaz de Carvalho,
os cabazes para o núcleo PROVE que durante a
concluindo o Curso Complementar de Guitarra
tarde entregarão aos clientes.
Clássica na Calouste Gulbenkien Aveiro.
Diaman no e Manuela começam por colher
os grelos. Este é um dos produtos que integrará
o cabaz de hoje, combinado há 15 dias com a
colega Marta Carvalheira que com eles integra o
núcleo de Macedo de Cavaleiros deste projeto. Na
horta ao lado arrancam as cenouras e enquanto
o marido vai buscar um sacho para desenterrar
o alho francês, Manuela diz orgulhosa “olhe que
‘gordinhos’ são, bem diferentes dos do supermercado. Saem com muita terra, mas eu ro estas
Actualmente é docente do Departamento de
folhas e ﬁcam impecáveis para entregarmos aos

Realizou trabalhos na área da guitarra com Samuel
Gue a, Tomas Camacho, Timothy Walker, Augusto
Pacheco e Luis Lapa. Apresenta-se regularmente
a solo ou integrando várias formações de música
de câmara. Mestre em Pedagogia do Instrumento
- Guitarra, sob a orientação de Fernando Ribeiro,
estudou Interpretação e Performance e Música de
Câmara com Augusto Pacheco.
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clientes.”
Prometem para hoje duas surpresas: “Vamos
entregar espigos pela primeira vez. Para quem não
goste tanto de grelos, tem aqui um bom produto
de subs tuição que é ó mo num arroz ou com
batatas cozidas e uma alheira assada. Também
vamos ter umas castanhas, já são fora de época
e as pessoas ﬁcarão muito contentes”, diz-nos
Diaman no.
[EMBED]
Pela tarde, já na loja des nada ao projeto no
Mercado Municipal, aberta das 15h às 19h, o casal
junta-se a Marta Carvalheira para prepararem
os cabazes que entregarão aos clientes. Hoje é
cons tuído por batata, cebola, abóbora, nabo,
cenoura, grão-de-bico, grelos, beterraba, alho
francês e castanha. A couve bruxelas, espinafres,
espigos e alface são produtos de subs tuição.
Como presente, colocam um ramo de loureiro em
todos os cabazes.

produtor. Procura sempre, mediante a época do
ano e a respe va produção dos agricultores, ter
uma base de sopa, salada e fruta. O consumidor
preenche uma ﬁcha de encomenda contactando a
Rede Social de Macedo de Cavaleiros, a Desteque
ou visitando o portal nacional do PROVE; escolhe
5 produtos que não pretende receber e indica
a periodicidade de entrega pretendida. Depois
é só levantar o cesto de produtos no Mercado
Municipal.
Saiba
mais
informações
em
www.cmmacedodecavaleiros.pt e www.prove.com.pt.
Carla (2013-02-22 11:17:06)
Muito interessante mas podiam referir os preços que
estão a ser par cados

1.2.44 ANACOM e Segurança Social divulgam subsídios de apoio à TDT
junto da população que vive em
A funcionar há dois meses, o Núcleo PROVE
isolamento social (2013-02-23 12:34)
de Macedo de Cavaleiros conta com 11 clientes,
9 de entrega quinzenal e 2 mensal. Diaman no
confessa que “o número de clientes ainda não
é muito signiﬁca vo, mas temos esperança que
possam aparecer mais.” O mesmo pensa Marta
que nos diz que “para nós ainda não é rentável,
pois também temos as deslocações. Os nossos
clientes estão sa sfeitos e nós que, de acordo com
a ﬁcha de inscrição os cabazes deviam ter 5-6 kg,
entregamos com 7 a 8 kg.”
Quem já experimentou mostra-se sa sfeito e
recomenda a outros que façam o mesmo. São
Guerra enaltece “a qualidade, frescura e a certeza
dos produtos que compramos que não têm
comparação com aqueles que se encontram nas
prateleiras dos supermercados.” Cláudia Pires,
com uma entrega quinzenal, assim como com a
cliente anterior, diz que “os cabazes sa sfazem as
necessidades alimentares da família.

Na sequência da decisão de prorrogação do prazo
do programa de subsidiação à TDT, a ANACOM e
o Ins tuto da Segurança Social vão lançar uma
ação de sensibilização direta junto das pessoas
elegíveis ao subsídio de apoio à instalação de
antenas para receção de televisão digital.

Conseguimos ter uma signiﬁca va variedade
de produtos de qualidade, sem que tenhamos de
andar constantemente em deslocações e a comparar preços.” Este projeto possibilita o acesso
a produtos da época, adquiridos diretamente ao

Trata-se das pessoas com 65 ou mais anos de
idade, que vivam em situação de isolamento social, rendimentos inferiores a 500 euros mensais,
que não tenham televisão paga e migrem da
televisão analógica para a digital.
59

1.2.45 Novas comunidades intermunicEm causa está um universo que ultrapassa as
ipais vão fragmentar mais o
200 mil pessoas, segundo um levantamento feito
país, diz autarca de Bragança
pela Segurança Social.

(2013-02-23 12:52)

Por se tratar de um público com caracterís cas muito próprias, que diﬁcultam o acesso à
informação, designadamente pela situação de
isolamento social em que vivem, entendeu a
ANACOM que só um contacto direto se revela
eﬁcaz para lhes fazer chegar a informação sobre a
possibilidade de ainda poderem requerer os subsídios até ao dia 26 de abril – esta é a data limite
para o pedidos serem recebidos pela PTC, pelo
que as pessoas que pretendam requerer os apoios
devem fazê-lo com alguns dias de antecedência
face ao ﬁnal do prazo. Neste processo, o papel
do Ins tuto da Segurança Social, localmente, é de
extrema relevância.
Cada uma das mais de 200 mil pessoas iden ﬁcadas pela Segurança Social receberão em sua casa
uma carta e o formulário que deve ser preenchido
para requererem o subsídio. Na carta é-lhes dito
que ainda poderão requerer os apoios ﬁnanceiros
existentes para promoverem o processo de migração para a TV digital: o apoio à instalação de
antenas, no valor de 61 euros, e, caso ainda não o
tenham solicitado, o apoio à compra de descodiﬁcadores TDT ou DTH, no valor máximo de 22 euros.
No verso da carta está o formulário que as pessoas
deverão entregar no serviço local da Segurança
Social da área da sua residência já preenchido.
O referido serviço dará apoio no preenchimento
do formulário, caso as pessoas não o consigam
fazer sozinhas, e validará a informação con da no
mesmo.

O presidente da Câmara de Bragança, Jorge
Nunes, considerou hoje que a criação de novas comunidades intermunicipais vai "fragmentar mais
o país e fragilizar" o papel destes organismos.

A região de Trás-os-Montes e Alto Douro é para
o autarca social-democrata um exemplo disso
mesmo, passando de duas para três comunidades
intermunicipais, com a saída da de Trás-os-Montes
dos municípios do Alto Tâmega, que ﬁcam agrupados numa nova organização, numa região com
31 concelhos agora divididos nas comunidades inPara garan r que o maior número possível de termunicipais de Trás-os-Montes, Tâmega e Douro.
pessoas possa requerer os subsídios, a ANACOM
decidiu prorrogar a vigência dos programas de "Lamentavelmente vai ﬁcar fracionada esta
subsidiação da TDT por três vezes: até agosto de grande sub-região em três comunidades intermu2012, dezembro de 2012 e, recentemente, até nicipais", aﬁrmou à Lusa, defendendo que o que
26 de abril de 2013. Após esta data já não será devia acontecer era "juntarem-se".
possível solicitar os apoios.
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1.2.46

Exposição “Ls Mielgos” na Casa
da Cultura de Miranda do Douro
(2013-02-25 20:40)

“Ls Mielgos” (os gêmeos) é um projeto ar s co inovador de Manuol Bandarra (pinturas), Fracisco
Niebro (literatura) e João Bandarra (música), que
a par r do dia 2 de Março expõem na Casa da
Cultura de Miranda do Douro.

Trata-se de trabalho em família, dois irmãos 1.2.47
mirandeses de Sendim, Manuel Ferreira e Amadeu
Ferreira e um ﬁlho deste úl mo, João Ferreira,
que conjuntamente desenvolveram o projeto
“Ls Mielgos” assente em três pilares ar s cos:
pintura, literatura e música. Entrecruzam as suas
sensibilidades e a sua arte através de conivências e
simbioses muito fortes, ampliando assim a forma
de mostrar os seus mundos através da cor, das
palavras e dos sons.
Neste projeto o esplendor da Terra de Miranda
decanta-se em múl plas facetas: em registo mais
tradicional as cores, o modelado e a geomorfologia da paisagem, os atos culturais e os rostos das
gentes; a palavra escrita em língua mirandesa
arrama verdadeira poesia telúrica; em registo
mais moderno a música foi formatada com sons
ousados, mas calmos e harmoniosos.

Sessenta e nove candidatos ao
Prémio Douro Empreendedor
(2013-02-25 23:43)

O Prémio Douro Empreendedor recebeu 69 candidaturas às três categorias deste concurso que
quer dis nguir e impulsionar a criação de projetos inovadores na região do Douro, anunciou a
organização.

Onde: Casa da Cultura de Miranda do Douro
Quando: 2 de março a 8 de abril
O prémio, que será entregue em maio, foi lançado
pela Rede EmpreenDouro, que envolve 26 en 61

dades públicas e privadas. e impulsionar a criação possíveis, a JS Nacional compromete-se a ser mais
de projetos inovadores na região do Douro, anun- um parceiro na divulgação do Mirandês!”
ciou a organização.
Anónimo (2013-02-26 00:03:55)

Este prémio tem como obje vo mostrar que o
Vao mas é trabalhar
Douro é uma boa região para inves r e visa dis nguir projetos inovadores de cariz empresarial que
Mário Razoni (2013-02-26 00:08:52)
valorizem os produtos endógenos e contribuam
Boa inicia va a desta rapaziada. Mostram desta forma
para a compe vidade da região.
um profundo respeito pelas raízes culturais de uma
país e da nossa região. Bom trabalho, tão bom que
deixou alguns cheios de inveja....

1.2.48

Documentos oﬁciais da Juventude Socialista vão ser
disponibilizados em Mirandês

Anónimo (2013-02-26 10:48:31)
Parabéns à JS por esta inicia va.

(2013-02-25 23:46)

1.2.49 Tamborileiros da raia nordesna em risco de ex nção
(2013-02-26 12:16)

Foi aprovada no úl mo Congresso Nacional da
Juventude Socialista (JS) uma moção sectorial
in tulada "O Mirandês". A referida moção foi deba da e aprovada por unanimidade e aclamação
na úl ma Comissão Nacional da JS, realizada em A raia nordes na alberga uma forma única da
Setúbal nos dias 23 e 24 de Fevereiro.
expressão da música tradicional, que corre um
≪sério≫ risco de desaparecer: a protagonizada
Com a aprovação desde documento, os órgãos na- pelo secular tamborileiro, uma espécie de músico
cionais comprometem-se a preservar e a divulgar a ≪dois em um≫.
segunda língua oﬁcial do nosso país. Sendo assim,
caberá aos pelouros responsáveis da JS Nacional,
analisar a viabilidade em emi r documentos em
Português e Mirandês, de forma gradual. Os O tamborileiro é um instrumen sta que executa
documentos oﬁciais da JS Nacional, assim como coordenadamente dois instrumentos musicais, a
os regulamentos das várias estruturas nacionais, ﬂauta pastoril e um tamboril. Tocados em simultâneo, acabam por se "fundir" num só "provocando
serão igualmente traduzidos para Mirandês.
uma sonoridade única", dividida entre a parte
Segundo Nuno Miranda, "este é o reconheci- rítmica (tamboril) e a parte melódica (ﬂauta).
mento devido ao Mirandês. A JS demonstrou hoje
uma grande maturidade e sen do de responsabili- "Com o desaparecimento da ac vidade da pastorídade. O Mirandês é muito mais do que um dialeto cia e com a melhoria das condições económicas
local, é a segunda língua oﬁcial do nosso país! das gentes da terra, os tamborileiros depressa
Depois de analisadas as condições necessárias e adquiram outros instrumentos de sopro mais
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elaborados, como é caso da gaita-de-foles, ﬁcando
para trás a rudimentar ﬂauta de três ori cios", Já num ambiente mais fes vo, era-lhe associdisse hoje à Lusa o director do Centro de Musica ado o tamboril, que provocava um ritmo mais
Tradicional Sons da Terra, Mário Correia.
intenso e alegre, o que permi a danças de roda,
ou a exibição dos tradicionais pauliteiros miranPara o também inves gador, a tradição dos deses.
tamborileiros está no limite do "desvanecimento",
podendo provocar o desaparecimento.
Para além da região nordes na, há outra zona
do país onde ainda resistem alguns tamborileiros:
Os úl mos dos tamborileiros da raia podem a localidade de Vila Verde de Ficalho, no concelho
ser encontrados na pequena aldeia de Constan m alentejano de Serpa.
e Freixiosa, no concelho fronteiriço de Miranda
da Douro. Deslocam-se um pouco por todo país Fonte: Agência Lusa
e pela região, em par cular, para dar a conhecer
estes instrumentos.
Aureliano Ribeiro, de 75 anos, Ângelo Arribas,
de 77, e Célio Pires, de 37, são os guardiães da
sabedoria popular no que concerne à mestria de
tocar ﬂauta pastoril e tamboril por terras raianas
do planalto mirandês.
"Como tamborileiro, já percorri os quatro cantos
do mundo passando pela Índia, Macau, Marrocos,
Brasil, França e em breve vou ao Barém", destacou
Ângelo Arribas.
Já Aureliano Ribeiro, considerado um mestre
nestas melodias, garante que desde muito cedo
começou a tocar ﬂauta pastoril, incen vado pela
família, que lhe incu u o gosto pelo cancioneiro
popular mirandês.

manel (2013-02-27 12:07:16)
No cia extremamente omissa..
Não há apenas 3 tamborileiros nas Terras de Miranda
como aqui se faz crer. Contam-se no mínimo 10, já
para não falar de todos os interessados na cultura
mirandesa, que não sendo mirandeses tocam também
a ﬂauta pastoril, pelo país fora.

Temos por exemplo grupos de referência do panorama
mirandês/transmontano como Galandum Galundaina,
ﬁlhos das Terras de Miranda, que u lizam a Flauta
Pastoril exaus vamente e tem contribuído para o seu
desenvolvimento, Lenga Lenga - Gaiteiros de Sendim,
La Çaramontaina...
No cias assim deviam cruzar referências,
prol da seriedade jornalís ca.

Agora, cabe a Célio Pires dar con nuidade a
este po de instrumen sta, uma vez que, para
além de ser considerado pelos seus pares "como 1.2.50
um brilhante executante", é um construtor de
instrumentos de "excelência".

em

XVII Feira de Artesanato de Torre
de Moncorvo (2013-02-26 13:15)

Apesar de rudimentares, estes dois instrumentos requerem "prá ca e conhecimentos", já que
nem todos os músicos que os executam de forma
"coordenada".
A tradição era a de estes músicos dividirem a
sua ac vidade musical em duas partes.
Durante o ciclo pastoril tocavam apenas a ﬂauta
No próximo dia 28 de Fevereiro, Quinta-feira,
por ser um instrumento melodioso que não assuspelas 15h00, tem início a XVII Feira de Artesanato
tava o gado.
de Torre de Moncorvo, no Largo da República,
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realizando- se a sua inauguração pelas 17h30.

Nesta edição estão presentes 50 expositores
de várias localidades do país, sendo que 20 são
novidade em Torre de Moncorvo.

do Côa.

A mul nacional Coca-Cola fez uma parceria
com a Direcção-Geral do Património Cultural e
as novas latas do refrigerante mais famoso do
mundo vão ser decoradas como três monumentos
portugueses, dis nguidos como Património da
Humanidade pela UNESCO: o Convento de Cristo,
em Tomar, o Palácio da Pena, em Sintra, ou as
gravuras rupestres de Foz Côa.

Os visitantes podem admirar vários pos de
artesanato, adquirir alguns desses ar gos e ver ao
vivo os artesãos a trabalhar as suas peças. Podem
ser encontrados ar gos confecionados com teci- Durante esta primavera e verão as novas latas
dos, papel, conchas, cor ça, madeira, couro, lã, de coca-cola serão decoradas com desenhos invidro, barro, estanho, escamas de peixe, etc.
spirados nas gravuras rupestres do Vale do Côa,
esperando a mul nacional comercializar cerca de
Com esta inicia va o Município pretende di- 50 milhões de latas de “Património Revisitado” até
vulgar e promover o artesanato do concelho e ao ﬁnal da época de verão deste ano.
do país, assim como preservar a riqueza da arte
tradicional, do património e da cultura, saberes
tradicionais e talentos que estão associados ao
es lo de vida das pessoas.
1.2.52 Independente Humberto Rocha
A Feira de Artesanato pode ser visitada até
dia 3 de Março no seguinte horário: na Quinta
e Sexta-feira das 15h00 às 23h00, no Sábado
das 11h00 às 23h30 e no Domingo das 11h00 às
18h30.

1.2.51

concorre pela 2.ª vez à Câmara
de Bragança (2013-02-26 20:44)

Arte Rupestre do Vale do Côa
vai andar nas latas de coca-cola
(2013-02-26 16:52)

O vereador da Câmara de Bragança, Humberto
Rocha anunciou hoje que vai ser novamente
candidato à presidência do município naquela
que é, até ao momento, a única candidatura às
Autarquias sem apoio de par dos no distrito de
Bragança.

Rocha avança pela segunda vez como cabeça
de lista do movimento "Sempre Presente" convenA Arte Rupestre do Vale do Côa vai andar nas cido de que tem condições para "ganhar" porque
latas de Coca-Cola. A marca vai comercializar a "cada vez mais os cidadãos se reconhecem nos
bebida num novo modelo de lata que chegará movimentos de pessoas".
até aos consumidores decorada com graﬁsmos
inspirados nas representações rupestres do Vale O candidato fez parte do execu vo socialista
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que liderou a Câmara de Bragança durante dois
mandatos, entre 1989 e 1997, e decidiu avançar
sozinho nas eleições de 2009, conseguindo mais
de 16 % dos votos e um lugar na vereação do
execu vo liderado há 16 anos pelo PSD, que ﬁcou
com quatro vereadores e o PS com dois.

Fonte: Lusa

1.2.53

A queda de neve obrigou ao
encerramento das escolas e
paragem dos transportes públicos no concelho de Bragança
(2013-02-27 11:23)

formando desde a madrugada de hoje e levou a
Câmara Municipal a decidir encerrar as escolas,
por os transportes públicos não terem condições
para circular, adiantou à Lusa o vice-presidente da
autarquia.
Rui Caseiro explicou que não estão a ser executadas nem as carreiras com os transportes
municipais, dentro da cidade e aldeias, nem as
que são asseguradas por privados. De acordo com
o Centro Distrital de Operações e Socorro, o norte
do Distrito de Bragança é a zona da região mais
afetada pela neve.
Segundo uma nota de imprensa da Câmara
Municipal de Bragança, "a circulação automóvel
está muito condicionada na maioria das estradas
do Concelho, nomeadamente nas zonas de maior
al tude; assim como a circulaçao pedestre está
muito condicionada na Cidade, pelo que se aconselha muita prudência.
O transporte escolar dos alunos (da Cidade e
das aldeias) não foi efetuado e os estabelecimentos de ensino estão encerrados.

Os Meios e equipamentos da Proteção Civil
Municipal (limpa-neves e distribuidores de sal)
estão no terreno, procurando minimizar os efeitos
da queda de neve, no sen do de melhorar as
O mau tempo e a neve estão a condicionar
condições de circulação, que se espera que melo trânsito na principal estrada do Nordeste
horem ao longo do dia.
Transmontano, a A4/IP4. A GNR lançou hoje
ao início da manhã um alerta aos condutores
As en dade sresponsáveis pela segurança dos
que se preparam para fazer viagens longas
cidadão Recomendam prudência e que as pessoas
para circularem com "o máximo de precaução",
saiam das suas casas apenas em úl mo caso,
nomeadamente na A4/IP4, a estrada que liga à
tomando, para isso, todas as precauções.
fronteira, em Bragança, e ao Porto.
Segundo disse à agência Lusa o comandante do
Destacamento de Trânsito da GNR local, Hernâni
Mar ns, "con nua a nevar intensamente" e há
mais duas estradas afectadas, a nacional 206, na
zona da Serra da Nogueira, em Bragança, que já
se encontra cortada, e a nacional 103, entre Bragança e Vinhais. A nacional 103, adiantou a GNR,
está a ser intervencionada por limpa neves, mas
deverá ser cortada, por con nuar a nevar bastante.
A cidade de Bragança e as zonas limítrofes estão cobertas por um manto branco, que se foi
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1.2.54

Inauguração da Exposição “Olhares” e apresentação dos livros
“Histórias de Benlhevai” e “Terra
Parda: Contos” (2013-02-27 23:55)

que contam a história da ruralidade transmontana
e que contempla temá cas atuais da vida agreste
do nordeste transmontano..
No ﬁnal, o Município de Torre de Moncorvo
ofereceu um exemplar de cada livro ao público
presente, que os autores veram todo o gosto em
autografar. .

No átrio da Biblioteca Municipal de Torre Moncorvo estava patente uma exposição sobre autores
moncorvenses, preparada pelo Município. Nesta
exposição estão representados cerca de 46 autores e excertos de algumas obras, ilustrados com
imagens de apresentação de muitos destes livros
O Centro de Memória recebeu no dia 23 de em Torre de Moncorvo.
Fevereiro a inauguração da exposição de pintura
“Olhares” de Fernanda Ferreira.

1.2.55 Alfândega da Fé vai aderir à Go
Local (2013-02-27 23:58)
A pintora referiu que era para ela uma honra
expor em Torre de Moncorvo, que embora não
seja a sua terra natal, o é por adoção e coração.
Salientou ainda que os quadros ali presentes são
apenas uma parte da sua obra. A exposição cons tuída por cerca de 30 quadros estará patente no
Centro de Memória de Torre de Moncorvo até dia
22 de Março de 2013..
Alfândega da Fé vai ser o primeiro município
De seguida no auditório da Biblioteca Munici- transmontano a integrar à rede “Go Local: Por
pal de Torre de Moncorvo, o Presidente da Câmara uma Cidade Sustentável”.
Municipal de Torre de Moncorvo, Eng.º Aires
Ferreira, deu con nuidade à sessão referindo que
este ano o Município decidiu iniciar o programa
das Amendoeiras em Flor com a vidades culturais.
Rogério Rodrigues tomou a palavra para apresentar o livro “Histórias de Benlhevai” de José Maria
Fernandes.
A assinatura da Declaração de Compromisso
vai ter lugar no próximo dia 4 de março, pelas
[EMBED]
11.00h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
O autor explicou que este livro surgiu porque numa cerimónia pública que pretende valorizar
nha necessidade de deixar guardadas memórias o papel do municipalismo enquanto agente proescritas de algumas histórias que ele conhecia motor de um desenvolvimento sustentável nas
e outras que ouviu. Hélder Rodrigues, autor de dimensões sociais, económicas e ambientais.
“Terra Parda: Contos” fez a apresentação do seu
próprio livro referindo que se divide em 22 contos “A adesão a este projecto assume-se como um
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forte instrumento para o fortalecimento deste
papel. No fundo, trata-se de mais um meio para
a promoção/construção de um futuro sustentável,
através da assumpção de determinadas metas e
compromissos”, refere uma nota de imprensa da
autarqui.

século XVIII, localizado na vila de Sabrosa.

É também com esta produção que a Filandorra
vai ao Museu do Douro, no Peso da Régua, com
a sua representação nos dias 27 (Dia Mundial do
Teatro) e 28. Nestes dias realiza ainda o workshop
"Teatro em férias no museu" daquela unidade
A ideia passa também por dis nguir e dissem- museológica.
inar boas prá cas locais, estabelecendo pontes
para o desenvolvimento através de uma rede de Pelo meio, a companhia promove um ciclo de
cooperação e par lha. Uma resposta para os teatro para escolas, colocando em cena "O auto
novos desaﬁos que se colocam aos municípios, da barca do Inferno" para alunos de Vila Pouca de
desaﬁos globais cuja resposta deve ser encontrada Aguiar e de Vila Real.
na especiﬁcidade do local.
Com a "História de uma boneca abandonada",
a Filandorra vai ao lar de idosos da Santa Casa
da Misericórdia de Vila Real. Nos dias 20 e
21, o teatro vai ao campus da Universidade de
1.3 Março
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), onde os
universitários poderão ver a peça "À manhã".

1.3.1

No mês do teatro, Filandorra leva
peças a escolas, lares e feiras Na feira do fumeiro de Baião, entre 22 e 24
de março, será feita uma recriação histórica sobre
de Trás-os-Montes e Alto Douro os cinco mil anos da história desta terra.
(2013-03-01 15:32)

A companhia realiza ainda mais dois workshops,
designadamente "O texto dramá co", em Pedras
Salgadas, e "Voz e expressão falada", em Alfandega
da Fé.
A inicia va "Março, mês do teatro" encerra
no dia 30 com a apresentação pública do Grupo de
Teatro de Alfândega da Fé (TAFÈ) e o ensaio aberto
"A farsa de Inês Pereira" de Gil Vicente.
Em 25 anos de existência, a companhia já montou
A companhia Filandorra arrancou hoje com a
59 produções que têm percorrido a região, marinicia va ≪Março, mês do teatro≫, que prevê a
cando também presença em certames e fes vais
apresentação de peças nos mais variados palcos,
nacionais e internacionais.
desde lares de idosos, a escolas, a universidade e
até a uma feira do fumeiro.
Neste período a Filandorra realizou cerca de
cinco mil espetáculos e está perto de a ngir um
milhão de espetadores.
O grupo, que tem sede em Vila Real, dá início
Para o quadriénio 2013-2016, a companhia
ao mês de março com a estreia nacional da peça
candidatou-se a um apoio direito da Direção-Geral
"Tio Vânia... cenas da vida na quinta", do dradas Artes (DGartes), propondo-se estrear 13 promaturgo russo Anton Tchekhov.
duções neste período.
Este espetáculo repete-se no sábado e no domingo
Fonte: Agência Lusa
e tem como palco a Casa dos Barros, um solar do
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1.3.2

Bragança é a única cidade do país
sem manifestação agendada para
amanhã (2013-03-01 17:27)

ter alguma coisa contra as cabras deves ser mesmo
cabrào.Quando falares de Bragança lenbra-te
disto.Bragança serà a ul ma a morrer, porque temos
cabras e pastores unestos, Que Trabalhao dia a dia
para tu comeres , tu e outros como tu ...Infelismente
temos no nosso Pais.Ide Là para as manivestaçoes
,junta-te ao senhor armenio , e nao deias corda aos
sapatos .Porque daqui a pouco tempo vais ter que
emigrar para Bragança,como o teu faleçido vizavo.

1.3.3 “Fragmentos”, exposição fotográﬁca de António Pires na galeria História e Arte, em Bragança
(2013-03-03 20:36)

Amanhã é Sábado e é o dia que o movimento
social "Que se lixe a troika" agendou para uma
manifestação nacional contra as polí cas do
atual governo.

Cerca de três dezenas de cidades vão protestar
contra as medidas de austeridade e no conse- “Fragmentos” é o tulo da exposição de foquente impacto no desemprego, crescimento e tograﬁa de António Pires patente ao público na
dívida pública.
galeria História e Arte, em Bragança, a par r do
dia 2 de Março até dia 2 de Abril.
Só no distrito de Bragança é que não há nenhuma manifestação agendada. Em todos os
outros haverá pelo menos uma ação de protesto.
Anónimo (2013-03-01 18:22:28)
QUe ideia, Bragança tem mais que fazer, ir tratar
das cabras, aqui vive-se na pre-história da vida na
tacanhez propria destas gentes ignorantes, Bragança
existe cidade sica as gentes são atrasdas e muitos
p+astores, são contra as autoestradas e a favor dos
caminhos de cabras.....bom aqui n se é nada!

As imagens criadas por António Pires seduzem-nos
e convidam-nos a par cipar nas sub lezas que
evocam. A impressão primeira é sempre de um
encantamento sensorial. Mas, à medida que
dilatamos o tempo de observação e ajustamos
os nossos sen dos à obra, vamos pressen ndo a
frágil certeza das suas sub lezas.
A diluição dos contornos sublima a intensidade

Anónimo (2013-03-01 20:28:51)
da mancha que assume a indeﬁnição como via
Enﬁm, quando não se tem nada inteligente para dizer, comunicacional. O momento registado retém o
saem destes comentários tristes...
tempo do movimento das formas "segredando-

nos" o devaneio das memórias e a idealização da
Anónimo (2013-03-02 20:43:21)
realidade observada e guardada. A luz, concebida
Olà. Senhor comentador anonimo, o senhor deve entre o movimento e a cor, envolve o corpo da
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imagem que evoca... Sustém a impressão e liberta cias e Tecnologia da Universidade de Coimbra,
a realidade retratada.
2007.
- Colaborou na exposição fotográﬁca "Missão
Gerado no conﬂito entre registo analógico e Botânica" Angola 1927/37 do botânico Prof. Luís
registo digital, o processo cria vo de António Pires Carrisso, comissariado por Paulo Bernaschina,
reﬂecte, através da observação do real, uma fuga Coimbra, 2005.
para impressões individuais intensamente esté - - "Acto Único" projeto comissariado com António
cas na tenta va paradoxal de ﬁxar a irrealidade na Mar ns, Nuno Pa nho e Paulo Mora, integrado
na produção "Pessoas Reais" / CITAC, Coimbra,
efemeridade do movimento.
1999-2000.
- Criou, com Paulo Bernaschina e Paulo Mora, o
Sobre o autor:
António Pires nasceu em 1960 em Bragança e vive projeto ANIMAL (Escola e Estúdio de Fotograﬁa),
atualmente em Lisboa. Exposições: - "Fusão", rua Coimbra, 1995.
- Colaborador do Centro de Estudos de Fotograﬁa
Marquês de Subserra nº10, Lisboa, 2012.
- "Hoje", Teatro Académico de Gil Vicente, Coimbra, (CEF) e dos Encontros de Fotograﬁa, Coimbra,
1987-93.
2011.
- "Casa B 13-12", Produção e Realização: CJ, SGPS–
Corte e Costura Coimbra, 2002.
- "Sub-versões", CITAC texto: Rui Zink, encenação:
Carlos Curto, fotograﬁa: ACTO ÚNICO, Teatro
Académico de Gil Vicente, Coimbra, 2000.
- "Inﬁdelidades", CITAC texto: Luís Assis, encenação: Nicolau Lima Antunes, fotograﬁa: ACTO
ÚNICO, Teatro Académico de Gil Vicente, Coimbra,
1999.
- "Um Imbróglio", CITAC texto: Lewis Trondheim,
encenação: Carlos Reis, fotograﬁa: ACTO ÚNICO,
CITAC, Coimbra, 1999.
- "O Fes val e os seus Músicos", 5º Fes val Internacional de Música de Coimbra, Teatro Académico
de Gil Vicente, Coimbra, 1997
- "INSTALAÇÕES - fotograﬁa, vídeo, música e lixo"
organizada pela Associação Animal em colaboração com a PRÓ URBE - Associação Cívica de
Coimbra (campanha "Viva o Rio") Fábrica A Ideal,
Coimbra, 1996 - Escola de Fotograﬁa da Associação
Animal, Coimbra, 1995.
- Realizou, com Paulo Mora, um documentário em
Vídeo para a exposição "Homenagem a Adriano
Correia de Oliveira", Sines, 1997.
Outras a vidades :
- Colaborou como fotógrafo para a edição do
livro/CD "Hoje" de Fernando Seabra Santos, 2010.
- Colaborou como fotógrafo para a edição do livro
"Gabinete Transnatural de Domingos Vandelli",
2008.
- Colaborou como fotógrafo na exposição "O
Gabinete de Curiosidades de Domenico Vandelli",
Departamento de Botânica da Faculdade de Ciên69

1.3.4

Exposição “TrazMonTanos” na 1.3.5 Abriu ao trânsito o troço da A4
Biblioteca Municipal de Macedo
entre o Nó de Pópulo e o Nó de
de Cavaleiros (2013-03-03 20:51)
Murça (2013-03-03 23:27)

Abriu ao trânsito no passado dia 1 de março o
troço da A4 entre o Nó de Pópulo e o Nó de Murça,
com uma extensão de cerca de sete quilómetros,
De 1 a 30 de março está patente na Biblioteca
inserida na subconcessão Transmontana.
Municipal a exposição “TrazMonTanos”. O autor, Luís Panda, nascido em 1954 em Bornes,
apresenta-nos um conjunto de quadros poé cos
tendo como tema principal a região transmontana, as suas gentes e tradições.
Com a abertura deste troço da A4, que resultou das obras de duplicação do an go IP4, é agora
A abertura está marcada para esta noite, às
possível uma ligação mais rápida e em maior
20.30h, num serão preenchido por chá, fado e,
segurança entre Vila Real e Macedo de Cavaleiros,
naturalmente, muita poesia.
que diariamente é efetuada por cerca de 10 mil
u lizadores que viajam entre estes dois concelhos.
Luís Panda “nasceu, no dia dia 04/12/54, no
lugar de Canto d’Além, da Freguesia de Bornes,
Este troço da A4, com um total de 70 quilómetros
concelho de Macedo de Cavaleiros, onde fez a
de extensão, beneﬁcia diretamente as empresas
Instrução Primária, até à 4ª Classe.
e os cerca de 115 mil habitantes residentes nos
concelhos de Vila Real, Sabrosa, Murça, Alijó,
Em maio de 1967, foi trabalhar para a cidade
Mirandela, Macedo de Cavaleiros, que dispõem
do Porto, na mercearia “A Favorita do Carvalhido”
agora de melhores acessibilidades para as suas
e na Igreha do Bonﬁm, até janeiro de 1970. Desta
deslocações diárias, cons tuindo assim um grande
data, até ao ﬁm de 1977, trabalhou no Horto da
bene cio para a a vidade económica e qualidade
Freguesia do Bonﬁm, onde escreveu os primeiros
de vida das populações locais.
versos e ﬁcou Amigo e ligado para toda a vida! Aí
retomou os estudos.
A construção deste troço incluiu a reformulação do
Nó de Murça do an go IP4, a execução de vários
À noite, nas Escolas Augusto Gil, Oliveira Marrestabelecimentos que garantem e melhoram a
ns e Alexandre Herculano, do Porto, de 1973 a
ligação e acessos à rede viária local, bem como a
1977, onde concluiu o Curso Geral de Adminisconstrução de uma nova Ponte sobre o Rio Tinhela.
tração e Comércio (an go 5º ano) e frequentou
o 1º ano do Curso Complementar, que posteriorAté julho deste ano estará concluída a totalimente viria a completar, já em Lisboa, no Liceu
dade dos 134 quilómetros da A4 que integra a
Camões e o 12º ano no Liceu D. Pedro V.
subconcessão autoestrada Transmontana, faltando para isso somente a conclusão dos 43
quilómetros ainda em construção, garante fonte
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da EP – Estradas de Portugal, S.A em comunicado
de imprensa enviada à comunicação social.
“Circuitos turís cos do Castelo e dos Moinhos”,
todos os sábados e domingos em Carrazeda de
Ansiães.
Anónimo (2013-03-04 11:49:21)
pois, o túnel do Marão é que nada......, tantos milhões
de euros já gastos para agora estar assim, parado
quase à 2 anos....., enﬁm....

Anónimo (2013-03-05 08:59:49)
Pois é um troço que abriu sem que es vesse concluido.
"Iluminação do nó de Murça apnas esteve ligado a
quando dos testes"

1.3.7 Associação
LEQUE
vai
ter
um
"Refeitório
Solidário/Comunitário
(2013-03-04 00:05)

1.3.6

Câmara Municipal de Carrazeda
de Ansiães lança Circuitos Turís cos e ainda oferece guias e transporte grá s (2013-03-03 23:46)

No dia 27 de fevereiro, a Associação LEQUE
esteve presente na cerimónia de entrega dos
prémios da Missão Sorriso, no auditório Egas
Moniz da Faculdade de Medicina de Santa Maria,
em Lisboa.

A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
levou a efeito no passado dia 24 de fevereiro uma
recriação do modo de funcionamento do moinho
de vento de Carrazeda e dos moinhos de água de
Vilarinho da Castanheira.

A LEQUE, foi uma das ins tuições selecionadas,
neste 10ª aniversário da Missão Sorriso e pode
assim concre zar o seu projeto "Refeitório
Solidário/Comunitário" que tem como objevo construir um refeitório, na zona anexa ao
edi cio da Associação, para servir refeições aos
utentes e suas famílias carenciadas.

A inicia va pretendeu lançar os “Circuitos turís cos do Castelo e dos Moinhos”, que irá funcionar Até agora estes utentes nham de se deslocar
ao frio e a pé, à can na do Agrupamento de
todos os ﬁns-de-semana até ao ﬁnal de maio.
Escolas de Alfândega da Fé para fazerem as suas
Estes circuitos turís cos são gratuitos, têm sempre refeições da hora de almoço.
o acompanhamento de um guia e é disponibilizado
pela autarquia o transporte para os locais de visita. A associação pretende igualmente lançar uma
campanha da recolha de alimentos excedentes da
Todos os interessados deverão efetuar a sua in- restauração local, de forma a levar mais refeições
scrição prévia no Gabinete de Apoio ao Munícipe à sua população-alvo.
da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.
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A Associação LEQUE mostra-se agradecida perante dos militantes e do público em geral.
todos aqueles que avaliaram e votaram oseu
projeto "Refeitório Solidário/Comunitário", que Segundo o Presidente da Federação de Brafoi um dos mais votados pelo público.
gança da Juventude Socialista, Nuno Miranda,
“ o website de cooperação transfronteiriça englobará uma componente maioritariamente
par cipa va. Através de temas de discussão
1.3.8 Juventude Socialista de Bragança mensais – ou dossiers per nentes - os milie Zamora geram estratégia con- tantes dos dois países poderão divulgar as suas
ideias/soluções/preocupações. Para além dos
junta para cooperação e par lha militantes, esta plataforma será aberta a qualquer
de experiências (2013-03-04 11:45)
outro interessado“.
A par lha de experiências é também um objec vo desta plataforma. Os jovens pretendem
lançar convites a deputados, secretários, ou outros
cargos com nomeação ibérica ou internacional,
almejamos proporcionar um espaço de debate de
ideias Inter-geracional e internacional.
As ideias registadas ao longo dos temas discussão
serão aglomeradas num manifesto conjunto. Esse
manifesto será enviado para ambos os GoverNo passado dia 3 de Março, a Federação de
nos – Portugal e Espanha – assim como para o
Bragança da Juventude Socialista reuniu com as
Parlamento Europeu.
Juventudes Socialistas de Zamora (Espanha) , em
Bragança. A temá ca do encontro consis u na
cimentação da cooperação transfronteiriça entre
as duas estruturas.

1.3.9 Douro Azul inaugura novos navios
A cooperação ibérica consis rá numa plataforma
do Douro com a presença da actriz
de comunicação bilateral, onde ambos os jovens
de Hollywood Andie MacDowel
poderão par lhar ideias e soluções para o futuro
dos dois países.

(2013-03-04 15:32)

A plataforma de comunicação bilateral servirá
como uma ferramenta primordial para a divulgação dos propósitos das duas estruturas
par dárias jovens. Contudo, as relações entre a
Federação de Bragança da Juventude Socialista
e as Juventudes Socialistas de Zamora, não são
uma novidade. Recentemente a par cipação em
encontros, congressos, convenções e tertúlias são
alvo de confraternização e discussão entre as duas
estruturas ibéricas, quer na região de Bragança ou A Douro Azul, empresa que opera com cruzeiros
ao longo do rio Douro, vai inaugurar no próximo
Zamora.
dia 22 dois novos navios-hotel, um dos quais terá
No úl mo Encontro Transfronteiriço – em Mi- como madrinha a actriz norte-americana Andie
rando do Douro - surgiu a ideia de estabelecer MacDowel, conhecida por ter par cipado em
uma ferramenta online, com o propósito de divul- ﬁlmes como “Quatro Casamentos e um Funeral”,
gar as propostas e assim aumentar a par cipação no cia o Jornal de Negócios.
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e Defesa de Trás-os-Montes e Alto Douro apresenOs dois novos navios ainda estão a ser construídos tado hoje em Sabrosa entra em funcionamento
nos estaleiros navais do do grupo Mar fer, mas até ao ﬁnal do ano e assenta na inves gação
a data de inauguração já está marcada para o aplicada, no ensino e no arquivo.
próximo dia 22 de março.
O Queen Isabel e o Ama Vida serão inaugurados “numa cerimónia que terá impacto mundial”
e que inclui um espectáculo musical de um ar sta
internacional e a presença de outra estrela de Hollywood, referiu o presidente da empresa, Mário
Ferreira, citado pelo Jornal de Negócios.

A data foi apontada pelo presidente do município, José Marques. O projeto, que resulta de
um desaﬁo lançado pelo general Loureiro dos
Santos, envolve a Câmara Municipal de Sabrosa,
o Exército português e a Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro.

Andie MacDowel , que se fará acompanha pela sua
ﬁlha, Rainey Qualley, também actriz, é conhecida
pelos papéis que desempenhou em ﬁlmes como
“Quatro Casamentos e Um Funeral” e “Groundhog
Day – O Fei ço do Tempo”, em que formou dupla
com Hugh Grant e Bill Murray, respec vamente.

A autarquia vai acolher a sede sica do centro. Aqui ﬁcará instalado o "centro de memória",
que inclui uma pequena unidade museológica cujo
acervo resulta de dona vos dos espólios de vários
militares.

“A ideia de convidar a Andie surgiu naturalmente
pela amizade que nos une, e pela admiração que
tenho pela brilhante carreira que tem vindo a
construir. Penso que é a pessoa ideal para ser
madrinha de uma embarcação como o Queen
Isabel”, disse o empresário ao Jornal de Negócios.

Um deles é Loureiro dos Santos, an go chefe
do Estado-Maior do Exército e ex-ministro da Defesa, que quer legar todo o seu espólio académico,
polí co e militar a Sabrosa.

Apesar de estar no interior do país, o general
lembrou o contributo deste território para a
defesa nacional, pois ali se levantaram várias
“Será um evento marcante para a Douro Azul, guerrilhas contra os invasores e é também na zona
não só pelo bap smo das duas novas embar- que o Exército tem dado instrução a forças que
cações, mas também porque iremos celebrar vinte têm par do para o Afeganistão ou o Kosovo.
anos de ac vidade”, referiu Mário Ferreira.
Neste centro, que deverá estar em funcionamento até ao ﬁnal do ano depois de obras de
adaptação num edi cio camarário, vão-se desen1.3.10 Centro de Inves gação de Se- volver projetos de inves gação que pretendem
"aglomerar, desenvolver e aprofundar o conhecigurança e Defesa a funcionar
mento das implicações da tecnologia nos conﬂitos
até ao ﬁnal do ano em Sabrosa que atualmente decorrem por esse mundo fora",
(2013-03-04 18:27)
segundo uma nota da universidade.
O novo equipamento cons tui-se um centro
de inves gação inter e transdisciplinar que terá
como um dos principais temas de estudo eventos
e fenómenos relacionados com as alterações
decorrentes das implicações do desenvolvimento
cien ﬁco e tecnológico em conﬂitos de diversos
pos, nomeadamente nos conﬂitos em que se
veriﬁca a intervenção direta ou indireta de forças
militares.
O Centro de Estudos e Inves gação de Segurança
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Através deste projeto poder-se-á também desenvolver novos produtos, novas técnicas e nova
tecnologia para pôr ao serviço do Exercito português.

C’a Tuna aos Saltos – Tuna Médica Feminina da
Universidade da Beira Interior – foi a grande
vencedora das I Serenatas Femininas que neste
sábado à noite decorreu no Centro Cultural de
Macedo de Cavaleiros.

O centro desenvolverá um conjunto de a vidades que passarão, numa primeira fase, pela
realização de conferências e palestras sobre os
seus eixos principais de estudo e inves gação e a Além do prémio Melhor Tuna 1, o grupo da
oferta de pós-graduações relacionadas com essa Covilhã averbou também os prémios de Melhor
temá ca.
Serenata, Melhor Instrumental e Melhor PortaEstandarte.
Numa segunda fase poderão ocorrer ofertas
educacionais que conferem grau académico como O prémio de Melhor Tuna 2 foi conseguido
mestrados ou doutoramentos. Para o atual chefe pela Vibratuna da Universidade de Trás-os-Montes
de Estado-Maior do Exército, Pina Monteiro, esta é e Alto Douro.
uma "excelente inicia va que o Exército acarinhou
desde o início", porque visa "desenvolver uma [EMBED]
cultura de defesa e segurança nacional".
As Líricas da Universidade Católica de Braga venceram o prémio de Melhor Solista e Tôna Tuna
"Levará certamente a uma melhor compreendo Ins tuto Politécnico de Bragança venceu na
são das dimensões de segurança, das ameaças e
categoria de Melhor Pandeireta.
dos riscos que muitas vezes não são perce veis à
primeira vista", acrescentou o responsável.
Responsáveis por muita da animação ao longo
do Fes val, às estudantes de Bragança foi também
Para o secretário de Estado Adjunto e da Deatribuído o “prémio de Tuna + Tuna”.
fesa, Paulo Braga Lino, este projeto representa a
"ligação entre o poder local, as Forças Armadas e
a universidade".
"Este é apenas um pequeno exemplo da par- 1.3.12
cipação mui ssimo a va que as Forças Armadas
têm, qualquer um dos três ramos, na ligação às
universidade e ao meio empresarial", sublinhou.
PLI. // ROC. Lusa/Fim

1.3.11

Idosos recebem diplomas de parcipação nas sessões de Tecnologias de Informação e Comunicação (2013-03-05 01:17)

Fes val de Tunas Femininas com
muita animação (2013-03-05 01:02)

Nesta quarta-feira, dia 4 de março, pelas 15.30h,
quinze idosos da aldeia de Lagoa recebem os
cer ﬁcados de par cipação nas sessões de TIC,
inseridas no plano de formação promovido pela
Rede Social de Macedo de Cavaleiros.
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em crescente evolução e atra vo para diversos
segmentos de mercado.
Hoje decorre no Centro de Dia de Lagoa a úl- Ao longo dos 5 dias do evento, foram desenma aula de informá ca, com início às 14.15h, volvidos diversos contactos com agentes de
seguindo-se a entrega dos cer ﬁcados.
promoção turís ca nacionais e internacionais,
nomeadamente da Suécia, Roménia e Brasil, que
A formação em TIC decorreu ao longo de 14 manifestaram interesse em conhecer melhor a
sessões, procurando dotar os formandos dos oferta turís ca do concelho.
conhecimentos para uma u lização da Internet,
possibilitando o contacto mais próximo com famil- No sábado, dia 2, o Geoparque Terras de Cavaleiros mereceu grande destaque com a realização
iares e amigos, assim como a edição de texto.
de uma conferência de apresentação das suas
O programa de Formação para a População potencialidades no auditório do pavilhão da en Idosa e Comunidade decorreu desde outubro, dade de turismo do Porto e Norte de Portugal, no
com temá cas ligadas à segurança pessoal, ali- dia em que também os Caretos de Podence foram
mentação saudável, saúde, IRS e TIC, envolvendo alvo da curiosidade dos visitantes.
a Câmara Municipal, GNR, Associação dos Diabé cos do Distrito de Bragança e Centro de Saúde.
Lagoa, Vinhas e Vilar do Monte, onde a formação
em TIC será programada em breve, foram as 1.3.14 Férias A vas para os jovens mifreguesias inscritas no projeto.

randeses durante as férias da
Páscoa (2013-03-06 00:51)

1.3.13

Macedo de Cavaleiros divulgou a
sua oferta na BTL (2013-03-05 01:22)

Com o intuito de desenvolver a cria vidade, o
espírito de equipa, e as relações interpessoais dos
jovens mirandeses, a autarquia de Miranda do
Douro realiza as “Férias A vas da Páscoa 2013”.
O Município de Macedo de Cavaleiros e a Associação Geoparque Terras de Cavaleiros es veram
presentes na úl ma edição da Bolsa de Turismo
de Lisboa. De 27 de fevereiro a 3 de março, os
milhares de visitantes da maior feira de turismo De 18 a 28 de março, as a vidades des namnacional puderam conhecer a variada oferta se à faixa etária dos 6 aos 10 anos. Já os mais
novos, dos 3 aos 5 anos podem par cipar nos
turís ca do território de Macedo de Cavaleiros.
ateliers de 25 a 28 de abril.
Esta par cipação reves u-se de uma excelente
oportunidade para o concelho dar a conhecer as De referir que os mesmos se realizam na cidade
suas potencialidades, seguindo uma estratégia mirandesa, Sendim e Palaçoulo.
de aﬁrmação deste, como um des no turís co
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Esta inicia va pretende também ajudar os pais em 1.3.15
relação aos tempos livres dos mais novos nesta
época fes va.

Rede Ibérica exige ﬁm das portagens nas ligações entre Portugal
e Espanha (2013-03-06 01:05)

Estes ateliers consistem em jogos de comunicação e expressão, a vidades ao ar livre, música,
dança, expressão plás ca, musical, a vidades de
culinária e despor vas.
Para além, de sensibilizar as crianças para a
importância despor va e animação como fator de
socialização pretende-se ainda, criar e fortalecer
hábitos de ocupação do tempo livre de forma
posi va.
A Rede Ibérica de En dades Transfronteiriças
(RIET), que se reuniu ontem em Coimbra, exige o
ﬁm das portagens nas auto-estradas de ligação
entre Portugal e Espanha e a melhoria das ligações rodo e ferroviárias entre os dois países.

Além da abolição das portagens nos lanços de
auto-estrada que atravessam as regiões raianas
e a inter-operacionalização dos sistemas de
pagamento de portagens nos dois países, a RIET
também reivindica a conclusão de algumas ligações viárias e a “modernização das estruturas
ferroviárias” dos dois países.ão entre Portugal e Espanha e a melhoria das ligações rodo e ferroviárias
entre os dois países.
Sobre as infra-estruturas viárias, o secretáriogeral da RIET, Xoan Vásquez Mão, apontou a
necessidade de garan r as ligações Plasencia e
Castelo Branco, Quintanilha e Zamora, Bragança
e Puebla de Sanabria e Monfor nho e Castelo
Branco, entre outras.ão entre Portugal e Espanha
e a melhoria das ligações rodo e ferroviárias entre
os dois países.
É necessária “maior facilidade de circulação e
interacção” entre as regiões raianas de Portugal
e Espanha, defende a RIET.ão entre Portugal e Espanha e a melhoria das ligações rodo e ferroviárias
entre os dois países.
A próxima cimeira ibérica, que deve realizarse em Maio, deve debater este assunto, sublinhou
José Fortes, da deputación de Salamanca e vicepresidente da Rede.ão entre Portugal e Espanha e
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a melhoria das ligações rodo e ferroviárias entre 1.3.16
os dois países.
A harmonização ﬁscal, par cularmente do IVA,
nas “zonas transfronteiriças”, é outra das questões
que a RIET quer que seja deba da na próxima
cimeira ibérica, embora reconheça que se trata
de “uma questão complexa”. Mas, “se houver
vontade polí ca, consegue-se resolver”, defendeu
José Maria Costa.ão entre Portugal e Espanha e a
melhoria das ligações rodo e ferroviárias entre os
dois países.
Não faz sen do que “nem nas eurocidades”
(Chaves/Verín e Valença/Tuy) “os transportes
públicos ou as ambulâncias” não possa servir
os cidadãos vizinhos “só porque vivem no outro
lado” da fronteira, aﬁrmou Vásquez Mao.ão entre
Portugal e Espanha e a melhoria das ligações rodo
e ferroviárias entre os dois países.

Alfândega da Fé já aderiu ao projeto “Go Local: Por uma Cidade
Sustentável” (2013-03-06 01:09)

Alfândega da Fé é o primeiro município transmontano a aderir à “Go Local: Por uma Cidade
Sustentável”, tornando-se no 10º concelho de
Portugal e da Europa a integrar este projeto.

O RIET também reclama “os 600 milhões de
euros de fundos comunitários que o governo de
Rodríguez Zapatero desviou para outras fronteiras”
de Espanha, sobretudo da zona do Mediterrâneo,
aﬁrmou José Fortes.ão entre Portugal e Espanha e
a melhoria das ligações rodo e ferroviárias entre
os dois países.

No fundo é a integração de uma rede de cooperação, que visa contribuir para fortalecer e
dar maior visibilidade ao papel dos municípios
enquanto promotores de um desenvolvimento
sustentável. É um projeto que pretende “encorajar
os Municípios portugueses a seguir um percurso
para a sustentabilidade e apoiá-los a serem voz
Criada há cerca de dois anos, por en dades a va no desenvolvimento glocal”.
de cooperação ao nível autárquico, visando, sobretudo, “dar um contributo para a agenda da A adesão de Alfândega da Fé foi formalizada
cimeira ibérica e para questões ligadas aos fundos com a assinatura da Declaração de Compromisso
comunitários” des nados à região transfronteiriça, Glocal, na passada segunda feira, 4 de março.
a RIET conta, desde Novembro de 2012, com Trata-se de um documento onde estão expressos
27 en dades públicas (autarquias) e 12 privadas os compromissos e metas a a ngir para promoção
(empresariais).ão entre Portugal e Espanha e a e construção de um futuro mais sustentável. São 5
melhoria das ligações rodo e ferroviárias entre os as premissas a seguir, ou seja, Assumir o Comprodois países.
misso Local; Comunicar para o Desenvolvimento;
Promover um Território de Oportunidades; Criar
Fonte: Agência Lusa
uma economia inclusiva e Gerir o Ambiente Urbano. Tudo isto assente numa lógica de par lha
de boas prá cas locais, que permitam estabelecer
pontes para o desenvolvimento. Tal vai ser conseguido através da criação de redes de cooperação
para dar resposta aos desaﬁos económicos, sociais
Anónimo (2013-03-06 10:30:39)
e ambientais.
Deviam seguir o grande exemplo dum País desenvolvido, A Alemanhã.
[EMBED]
Que não tem portagens...

O que é facto é que a adesão a este projeto vai
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contribuir para o desenvolvimento de polí cas,
programas e serviços que vêm fortalecer o papel
municipal no desenvolvimento sustentável, dando
con nuidade e reforçando o trabalho que o município tem vindo a desenvolver neste campo. Para
o efeito já está cons tuída uma equipa técnica,
formada por técnicos do município alfandeguense,
que vai acompanhar todo o processo e receber
formação nas áreas que compõem as 5 metas.
Também vai ser realizado um diagnós co e desenvolvimento de um plano de ação especíﬁco para
cada município.

Clube de Fotograﬁa A.M. Pires Cabral foram registadas imagens de alguns elementos do património
religioso do concelho que, depois de uma cuidada
seleção compõe esta exposição. Cavaleiros a
exposição de fotograﬁa “Arte Sacra: Movimentos
e Manifestações Religiosas”.
Aqui estão representados a arquitetura de edi cios e outros elementos de arte sacra captadas
segundo uma perspe va par cular, possibilitando
uma forma diferente de apreciar este património.

A exposição pode ser visitada de segunda a
Recorde-se que “Glocal” é um conceito infor- sexta no horário 9:00-12:30h / 14:00-17:30h ou
mal u lizado na educação para o desenvolvimento aos sábados entre as 10:00 e as 16:00h.
sustentável que faz a ligação entre as tendências
globais e as realidades locais. Daí a importância
deste projeto que quer encontrar na especiﬁcidade do local resposta para problemas e desaﬁos
que são globais. A inicia va “Go Local: Por uma 1.3.18 Brigan a Ecopark realizou ação
Cidade Sustentável”TÁVEL” é da responsabilidade
de promoção externa em Nando Ins tuto Marquês Valle Flôr.

terre (França) (2013-03-07 01:05)

1.3.17

Movimentos e Manifestações
Religiosas em fotograﬁa no
Museu de Arte Sacra em Macedo
de Cavaleiros (2013-03-07 01:00)

Até dia 12 de maio pode apreciar na sala de exposições temporárias do Museu de Arte Sacra de
Macedo de Cavaleiros a exposição de fotograﬁa
“Arte Sacra: Movimentos e Manifestações Religiosas”.

No dia 4 de Março teve lugar na sede do grupo
Faurecia em Nanterre (França), a primeira ação
de promoção do PCT-TMAD (Parque de Ciência
e Tecnologia de Trás-os-Montes e Alto Douro)
Brigan a Ecopark, dirigida às grandes empresas,
tendo em vista a captação de inves mentos
em projetos de inves gação, desenvolvimento
e inovação nos domínios temá cas de Eco construção, da Energia, do Ambiente e outras áreas
de interesse para o desenvolvimento da visão do
Brigan a Ecopark.

A missão Portuguesa foi cons tuída pelo Presidente de Câmara Municipal da Bragança, António
Jorge Nunes, pelo Vice-presidente do Ins tuto
Politécnico de Bragança, Orlando Rodrigues, pelo
Sob o olhar atento dos membros do Alustro – Presidente da PortusPark, Emídio Gomes, pelo
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gestor da PortusPark, Dietmar Appelt, pelo con- 1.3.19
selheiro económico e comercial AICEP/Embaixada
de Portugal em Paris, António Silva, e pelo diretor execu vo, Paulo Piloto, tendo sido recebida
pelo Vice-presidente do grupo Faurecia para a
estratégia e tecnologia, Christophe Aufrère, e pelo
Vice-presidente para a inves gação e desenvolvimento, Luc Herbin.
Nesta missão foi dado a conhecer o projeto e
a obra do polo Brigan a EcoPark do PCT-TMAD,
tendo em vista a criação de um centro de invesgação, desenvolvimento e inovação. Tratou-se
de uma apresentação que, no essencial, focou a
visão, os obje vos, os des natários e a pologia de
empresas a acolher. Deu-se par cular destaque
às vantagens da instalação de centros de R+D+I
no Brigan a Ecopark, nomeadamente, ambiente
do projeto inserido no conceito Eco e na economia do conhecimento; bom suporte no sistema
cien ﬁco e tecnológico e integração numa rede de
competências associadas à PortusPark; recursos
humanos altamente qualiﬁcados e disponíveis
a preços compe vos; localização em região
de convergência, com taxas de ﬁnanciamento
elevadas no âmbito dos apoios comunitários
ao inves mento; sistema muito favorável para
projetos de R+D+I (SIFIDE); centralidade ibérica
e proximidade do Brigan a Ecopark à fábrica da
Faurecia de Bragança.

Poemas nos autocarros ou nos
cafés de Vila Real (2013-03-07 10:51)

Poemas e frases de escritores nacionais ou da
autoria dos alunos de Vila Real vão ser servidos à
mesa dos cafés ou lidos nos autocarros durante a
Semana da Leitura, entre os dias 11 e 15.

A Semana da Leitura, inicia va promovida pelo
Plano Nacional de Leitura desde 2007, pretende
este ano mostrar a relevância histórica e cultural
do mar na construção da iden dade do povo
português.
Nesse sen do, a Rede de Bibliotecas de Vila
Real (RBVR) está a organizar um conjunto de
inicia vas que querem por a leitura e os livros
presentes em toda a parte.

[EMBED]
Os dirigentes do grupo Faurecia apreciaram a
inicia va e aceitaram ponderar a proposta, no
1.3.20
sen do de se con nuar com o processo em desenvolvimento para eventual decisão de instalação no
Brigan a Ecopark, de um centro de R+D.
A terminar a reunião, o Vice-presidente do
grupo Faurecia para a estratégia e tecnologia,
Christophe Aufrère, fez uma apresentação do
grupo, salientando que o orçamento anual em
inves gação e desenvolvimento é de 960 milhões
de euros, dividido por 40 centros espalhados por
todo mundo.

Alfândega da Fé recebe I Congresso de “Educação Especial:
Intervenção, Inovação
e Empreendedorismo Social
(2013-03-08 01:05)

Fonte: Nota de imprensa do Município de
Bragança
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Nos dias 14 e 15 de março de 2013 realiza-se no 1.3.21
Auditório Dr. Manuel Faria, da Casa da Cultura
Mestre José Rodrigues em Alfândega da Fé, o
I Congresso – “Educação Especial: Intervenção,
Inovação e Empreendedorismo Social”.

Município de Torre de Moncorvo organizou mais uma
edição da Feira de Artesanato
(2013-03-08 01:09)

A organização deste evento está a cargo da
LEQUE - Associação de Pais e Amigos de Pessoas
Com Necessidades Especiais, do Agrupamento
de Escolas de Alfândega da Fé, do Centro de Formação do Tua e Douro Superior, e do Município
de Alfândega da Fé.
Este congresso tem como obje vo potenciar
a reﬂexão sobre novas linhas de intervenção,
marcadas pela inovação, reforço das redes comunitárias e pelo empreendedorismo social na
educação.
Para debater e reﬂe r sobre estas temá cas,
contamos a presença de ilustres palestrantes
a nível nacional tais como: Fernanda Freitas –
Jornalista e apresentadora de programas televisivos; Sérgio Figueiredo – Administrador Delegado
da Fundação EDP; Rui Pedroto – Administrador
Execu vo da Fundação Manuel António da Mota;
José Madeira Serôdio - Presidente do Ins tuto
Nacional para a Reabilitação – INR; Elza ChambelPresidente do Conselho Nacional para a Promoção
do Voluntariado; Conceição Menino - Direção
Geral dos Estabelecimentos Escolares; Ana Bela
Baltazar - Diretora Técnica da Associação de Surdos do Porto; Albino Almeida - Presidente da
Confederação Nacional das Associações de Pais –
CONFAP; entre outros.

A XXVII Feira de Artesanato de Torre de Moncorvo,
o ex-libris das Fes vidades das Amendoeiras em
Flor, decorreu de 28 de Fevereiro a 3 de Março no
Largo da República.

A inauguração decorreu no passado dia 28
Fevereiro e contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Eng.º
Aires Ferreira, do Vice-presidente Eng.º José Aires
e da Vereadora Eng.ª Alexandra Sá. A comi va
percorreu os cerca de 50 stands desejando as boas
vindas aos expositores presentes.

Com esta inicia va o município pretende divulgar e promover o artesanato do concelho e
do país, assim como preservar a riqueza da arte
tradicional, do património e cultura, saberes tradicionais e talentos que estão associados ao es lo
As inscrições para o congresso já se encontram de vida das pessoas. O certame propícia a troca de
abertas, podendo os/as interessados/as (docentes; experiências e a possibilidade de mostrar e vender
técnicos/as da área social, saúde; comunidade em os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano.
geral, …) aceder à ﬁcha de inscrição disponível
aqui .
[EMBED]
A classe docente deverá efetuar a sua inscrição
através do Centro de Formação da Associação de
Escolas do Tua e Douro Superior CFAETDS a ﬁm de
lhe serem acreditados 0,6 créditos.
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A sessão de encerramento realizou-se dia 3 de
Março e contou com a par cipação do Vereador
do Turismo do Município, Dr. António Olímpio
Moreira Durante estes quatro dias muitos foram os
munícipes e turistas que visitaram este certame.

1.3.22

Idosos de Lagoa obtêm con- surja outra inicia va vou aproveitá-la.”
hecimentos de informá ca
(2013-03-08 01:13)

De outubro a março, diversos idosos de Lagoa
frequentaram ações de formação em informá ca.
Aprender a trabalhar com o computador e a
“navegar” na internet, aproximando também os
mais velhos das novas tecnologias foi o obje vo
da inicia va.

Ontem receberam os respe vos cer ﬁcados
de cer ﬁcação.A formação em informá ca, inseridas no programa de Formação para a População
Idosa e Comunidade, promovido pela Rede Social
de Macedo de Cavaleiros, foram uma resposta às
solicitações da própria população, que sempre
manifestou vontade em adquirir conhecimentos
de informá ca, nomeadamente em internet, principalmente para encurtar distâncias com muitos
familiares e amigos a residir no estrangeiro.

As sessões, que decorrem uma vez por semana
no Centro de Dia da freguesia, foram par cipadas
por quinze idosos. Ontem, na úl ma aula, receberam do Vice-presidente da Câmara Municipal
de Macedo de Cavaleiros os cer ﬁcados de parcipação. O autarcareferiu que esta inicia va
pretendeu transmi r “conhecimentos básicos,
úteis e necessários para o dia a dia das comunidades, para que possam enfrentar este mundo
de compe ção, baseado nas novas tecnologias.”
O programa de formação que promoveu também sessões de segurança pessoal, alimentação
saudável, saúde e de preenchimento do IRS, possibilita na opinião de Duarte Moreno “que as
pessoas não se sintam excluídas rela vamente a
estas matérias. Estas pessoas gostaram e estão
empenhadíssimas em aprender mais e iremos
pensar na Rede Social em con nuar com o projeto
que as pessoas gostam, não só aqui como noutros
locais do concelho. Quando os nossos governos
pensam que já toda a gente pode enviar o seu
IRS pela Internet, não é verdade. Talvez agora,
com algumas das dicas que aqui receberam, estas
pessoas o consigam fazer e ensinar outras.”

O programa de Formação para a População
Idosa e Comunidade decorreu em Lagoa, Vinhas
e Vilar do Monte desde outubro, e envolveu a Câmara Municipal, GNR, Associação dos Diabé cos
do Distrito de Bragança e a Unidade de Cuidados
na Comunidade do Centro de Saúde de Macedo
Incen vada a par cipar “por outras pessoas
de Cavaleiros.
da minha idade que aqui vinham”, Isabel Castro de
71 anos diz que “estas coisas dos computadores
são boas, aprendi muitas coisas, mas precisávamos
de mais horas porque já não é fácil para nós aprendermos tudo.” Maria Nunes com 68 anos, diz que
já antes frequentara uma formação de informá ca
“mas esqueci tudo, agora consegui reaprender
essas coisas e melhorei um bocadinho, embora
não seja o ideal. Já sei escrever e a internet não é
nenhum ‘bicho de sete cabeças’.
Vou con nuar para não esquecer.” José Rosa
de 62 anos que par cipou para “aprender e assim
sair do anonimato” diz que “aprendi alguma coisa,
mas a formação foi curta e uma pessoa vai esquecendo. Nunca é tarde para aprender e logo que
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1.3.23

Bebés da maternidade de Bra- 1.3.24 Homem encontrado morto a
gança podem ser acompanhados
boiar nas águas do Douro Interpelos pais através da Internet
nacional (2013-03-08 15:42)
(2013-03-08 10:28)

Um homem de 57 anos desaparecido desde 10
fevereiro foi encontrado sem vida nas águas
do Douro Internacional, junto à barragem de
Bemposta (Mogadouro), disse hoje à Lusa uma
fonte da GNR.

"Todo leva a crer tratar-se de um homem residente na aldeia de São Mar nho do Peso, no
concelho de Mogadouro, que já há algum tempo
que era procurado pelas autoridades", disse à Lusa
A maternidade de Bragança ﬁca a mais de cem o comandante do posto da GNR de Mogadouro,
quilómetros de muitos pais que nem sempre Leonel Pires.
podem levar de imediato para casa os ﬁlhos
recém-nascidos, mas podem acompanhá-los à Apesar de "prematuro", as autoridades não
descartam "a hipótese de se tratar de um crime de
distância pela Internet através do Babycare.
homicídio".
Lusa
Câmaras instaladas no serviço de Neonatologia permitem a Ana Monteiro ver permanente
de casa como está sua menina, que necessita
1.3.25
permanecer mais alguns dias na maternidade.
"É muito bom e ú l para as famílias porque
sempre que estamos em casa estamos com o
receio: "como é que está a minha menina". Assim
temos a oportunidade de os ver e uma pessoa
sente-se mais segura, ﬁca maia descansada", disse
à Agência Lusa.
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ULS do Nordeste suspendeu
médica nefrologista como medida preven va (2013-03-08 15:51)

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste,
distrito de Bragança, suspendeu de funções uma
médica nefrologista como medida preven va
para segurança dos doentes e abriu um processo
de inves gação à atuação da proﬁssional, conﬁrmou hoje aquela ins tuição.

Manuel António Pina, Manoel de Barros e António
Torrado, entre outros.
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 21 março
Hora: 21:30
Entrada: Livre (sujeita à lotação da sala)

O procedimento foi conﬁrmado hoje à Lusa
pelo diretor clínico, Domingos Fernandes, que
se escusou a adiantar os mo vos da medida, 1.3.27
alegando que não pode falar por o caso estar "em
fase de inquérito".
O direto clínico sublinhou que a suspensão e
o processo "não derivou de nenhum po de
queixa ou reclamação de utentes", mas da iniciava dos responsáveis hospitalares.

A Rede Ibérica quer reabrir
a linha férrea entre Pocinho
e La Fuente de San Esteban
(2013-03-09 13:43)

[barcadalva.jpg]
Estação de Barca d'Alva

Fonte: Lusa

1.3.26

A Rede Ibérica de Ins tuições Transfronteiriças
propôs aos governos de Espanha e Portugal para
considerar a possibilidade de reabertura da linha
≪O
Fraseador≫, de Pedro ferroviária entre Pocinho e La Fuente de San
Lamares, no Teatro Municipal de Esteban, em Espanha.

Bragança (2013-03-09 13:29)
A proposta pretende melhorar as comunicações
na zona de fronteira, o que implica a reabilitação
do trecho de caminho de ferro entre Barca D’Alva
e A Fregeneda, fechado, juntamente com o resto
da linha, desde 1985.

Uma produção da Fundação Ciência e desenvolvimento, com criação e interpretação de Pedro
Lamares e cenograﬁa e ﬁgurinos de Manuela
Pimentel e de Elisa Faulhaber.

Esta pretensão foi já expressa por grupos de
cidadãos que ao longo dos úl mos tempos têm
vindo a reivindicar a reabertura deste troço. Exemplo disso é o movimento Tod@via - Associação
de Fronteira por uma Via Sustentável, criada
e integrada por portugueses e espanhóis, que
comemorou no passado dia 8 de dezembro,
em Barca d´Alva, os 125 anos da conclusão da
Linha do Douro, o caminho-de-ferro que ligou
as cidades do Porto e Salamanca entre 1887 e
1985, sendo nesta úl ma data encerrado o troço
entre La Fuente de San Esteban – La Fregeneda /
Barca d’Alva e em 1988 o de Barca d’Alva – Pocinho.

Pela mão do actor e recitador Pedro Lamares,
as crianças são convidadas a percorrer textos
poé cos de autores tais como João Paulo Seara O percurso desa vado do lado espanhol foi
Cardoso, Fernando Pessoa, Álvaro Magalhães, entretanto, no ano de 2000, classiﬁcado como
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Monumento Cultural, o que permite que esta via- 1.3.28
férrea con nue a unir os habitantes desta região
da raia e que poderá tornar-se num verdadeiro
motor para gerar riqueza.

O “Terror do Arnal” enforcouse na cadeia de Bragança
(2013-03-10 17:48)

Como tal, a Rede Ibérica de Ins tuições Transfronteiriças quer que os governos de Portugal e de
Espanha apresentem na próxima Cimeira Ibérica
uma proposta para a reabertura da linha caminho
de ferro entre a “Lusitânia” e a Beira Alta, a par r
de fontes Oñoro.
A Rede Ibérica de Ins tuições Transfronteiriças é uma organização que reúne 23 associações
da fronteira Espanhola e Portuguesa, e tem uma
representação ins tucional em Salamanca. Além
da reabertura desta linha férrea, a organização
pretende pressionar para que os dois governos
lancem uma série de infra-estruturas consideradas
como cruciais para o desenvolvimento destas
regiões de interior.
Num documento aprovado, e que será enviado para os execu vos de ambos os países para
inclusão na ordem do dia da próxima Cimeira
Ibérica, a pe ção contém um estudo sobre a viabilidade da linha Pocinho-La Fuente de San Esteban.
A reabertura deste troço permi ria depois uma ligação ferroviária entre Valladolid-Porto-Salamanca,
facto que também possibilitaria depois muitas
outras combinações para outros des nos.
De acordo com as declarações do secretário-geral
da Rede Ibérica de Ins tuições Transfronteiriças
, Xoan Vazquez, o projeto foi bem recebida pelos
representantes de ambos os governos. A reunião
contou com a presença do Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional de Portugal, António
Henriques de Almeida, do Embaixador de Espanha
em Portugal, Eduardo Junco e da responsável para
a cooperação bilateral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros de Portugal, Zulmira Ramalho, entre
outras autoridades.

O ‘Terror de Arnal’, como era conhecido Avelino
Mar ns, de 29 anos, suicidou-se na cadeia de
Bragança, onde aguardava julgamento por
homicídio.

O jovem, que se enforcou com lençóis, foi encontrado pelos guardas prisionais dentro da cela.
Aos 29 anos, Vítor Mar ns nha um historial
de ofensas e agressões que levou a população da
aldeia a promover um abaixo-assinado, entregue
à GNR em Outubro, que o encaminhou para o
Ministério Público.
Apesar da tomada de posição por parte dos
habitantes da aldeia de Arnal, que temiam que
uma tragédia pudesse acontecer, devido às constantes ameaças e insultos que Vítor Mar ns fazia
sobre alguns dos habitantes, a tragédia acabou
mesmo por se concre zar a 11 Novembro.
Vítor Mar ns foi considerado o principal suspeito de ter assassinado um vizinho com 57 golpes
de uma faca de matar porcos.
O arguido, que estava a receber tratamento
psicológico, suicidou-se na cadeia de Bragança. O
corpo foi encaminhado para a morgue do hospital
da cidade, onde será autopsiado.
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1.3.29

"La Raya", uma viagem através mostrar as diferenças e as semelhanças entre os
da fronteira entre Portugal e Es- dois países.
panha (2013-03-11 12:28)

Cada capítulo foca-se numa determinada área
geográﬁca, de modo a construir uma série com
uma con nuidade narra va resultante da relação
entre Michelangelo e Pedro, documentariastas
que têm personalidades diferentes.

IFRAME:
_SrXwP5kVjg
É uma nova série documental que vai passar no
Canal História aos domingos da parte da tarde e
aborda as relações de fronteira existentes entre 1.3.30
Portugal e Espanha. Ao longo de mais de 3.000
km, esta série de documentários irá revelar as
diferenças e semelhanças entre os dois países.

h p://www.youtube.com/embed/

Doentes oncológicos de Bragança vão ter apoio especializado (2013-03-11 17:56)

Calvos de Randín, Tourém, Puebla de Sanabria,
Bragança, Jerez de los Caballeros y Olivenza são,
entre muitas outras, localidades que servirão
de exemplo para explicar esses laços e relações
sociais que desde há séculos se estabelecem entre
ods dois povos.
Uma vasta área geográﬁca conhecida como “La
Raya” ou raia fronteiriça será apresentada nesta
série documental, testemunhando-se as similitudes e diferenças sociologicas, dos costumes, e a
longa história que ambos têm percorrido juntos e
que muitas vezes é apenas reduzido a alguns conceitos teóricos, esquecendo-se o que realmente
cons tui a essência desta zona geográﬁca, ou
a maneira como as pessoas de ambos os lados
aprenderam a viver juntas e a caminhar juntas ao
longo dos séculos.

Os doentes oncológicos do distrito de Bragança
vão ter pela primeira nesta região apoio especializado até agora apenas disponível nos principais
hospitais dedicados à doença, foi na passada
sexta-feira anunciado, avança a agência Lusa.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste
e o núcleo regional do Norte da Liga Portuguesa
No fundo, esta série documental revela que o Contra o Cancro oﬁcializaram na passada sextaque une os dois povos que habitam a zona fron- feira um protocolo que vai permi r abrir em
teiriça é muito mais do que aquilo que os divide.
Bragança dentro de um mês um gabinete com
apoio de voluntários, mas também de especialisDirigido pelo espanhol Miguel Angel Tobias e tas da área da psico-oncologia.
pelo português Pedro Pernas , esta produção documental vai viajar mais de 3.000 quilômetros para A principal vantagem e mais-valia desta parceria
descobrir a fronteira entre Espanha e Portugal. Ao apontada pelo director clínico da ULS do Nordeste,
longo de seis capítulos concebidos num formato Domingos Fernandes, é a de que os doentes onque segue os princípios do road show, a série irá cológicos vão passar a ter, em Bragança, o apoio
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de técnicos especiﬁcamente vocacionados para a 1.3.31
doença.
O apoio será dado num gabinete que deverá
estará funcionar dentro de um mês, segundo as
previsões avançadas, nas instalações do Centro de
Saúde da Sé.

Museu Ibérico da Máscara e do
Traje expõe máscaras de Tozé
Vale (2013-03-11 20:21)

Além dos especialistas, que serão disponibilizados pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, os
doentes terão também o apoio dos voluntários
do movimento “Viver é Vencer” mais vocacionado
para as mulheres com cancro da mama.
Os doentes serão “acompanhados em todas
as fases da doença e do tratamento” e de “uma
forma integral”, sublinhou o director clínico, reiterando a importância desta valência numa região
onde muitos doentes oncológicos são obrigados a
longas deslocações para consultas e tratamentos
e vão passar a dispor de um apoio até agora O artesão convidado para expor no Museu Ibérico
da Máscara e do Traje é conhecido pelos amigos
inexistente na região.
por Tozé Vale.
O presidente do núcleo regional do norte da
Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vítor Veloso,
explicou que a ins tuição vai dar formação e que
equipas internas vão deslocar-se à Bragança para
“trabalhar em conjunto com as pessoas locais”.
Vítor Veloso lembrou que o Distrito de Bragança
foi o primeiro a fazer, em Portugal, o rastreio do
cancro da mama, há 15 anos, com uma adesão
de 90 por cento das mulheres e que con nua a
destacar-se com uma percentagem maior a nível
nacional.
“Bragança é sempre um distrito que é fácil, onde a
adesão é muito grande aos rastreios do cancro da
mama. As mulheres já estão habituadas, passam
a palavra umas às outras e, portanto, con nuam a
ter uma adesão muito grande”, declarou.
Fonte: Agência Lusa
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Vive em Vila Boa de Ousilhão, concelho de
Vinhais, e tem como afeição os caretos. Sob
esta temá ca concebe máscaras em madeira de
amieiro e castanho que agora estão expostas no
Museu Ibérico da Máscara e do Traje, em Bragança.
Na decoração dos seus trabalhos u liza as cores
vermelho, preto e a cor natural da madeira. As
suas máscaras obedecem a soluções de conﬁguração e marcas com iden dade própria, de fácil
iden ﬁcação no meio.
A exposição poderá ser vista de terça-feira a
domingo das 09h00-12h30 e das 14h00-17h30,
uma oportunidade para conhecer o trabalho
desenvolvido por este artesão e as tradições
associadas ao ritual da máscara na região de
Trás-os-Montes e província de Zamora.

1.3.32

“Conhecendo-nos”
vai
reunir 75 estudantes hispanolusos em Puebla de Sanabria
(2013-03-11 23:45)

1.3.33 Movimento independente de
cidadãos surge em Alijó com
uma candidatura à autarquia
(2013-03-11 23:48)

A jornada de convivência escolar unirá alunos de
Puebla, Puente de Sanabria e Sendim. O Agrupamento Eurpopeu de Cooperação Territorial (AECT)
Duero-Douro vai iniciar amanhã, em Puebla de Um movimento de cidadãos aos órgãos
Sanabria a primeira jornada de intercâmbio esco- autárquicos foi já apresentado no concelho
lar do programa educa vo “Conhecendo-nos”.
de Alijó, tendo como primeiros subscritores,
respec vamente Miguel Rodrigues e Adérito
Nela vão par cipar 75 alunos do CEIP Fray Luis de Figueira, atuais Vereador e Vice-Presidente da
Granada de Puebla de Sanabria (Zamora), do CEIP Câmara Municipal de Alijó.
Monte Gándara de Puente de Sanabria (Zamora) e
da Escola Básica 1 de Sendim.
Segundo os promotores do movimento, “as
O colégio de Puebla será o anﬁtrião e preparou direções concelhias dos par dos polí cos domium aliciante atrac vo programa de ac vidades nantes não es veram à altura das exigências deste
para entreter e ensinar aos restantes estudantes momento”, pelo que o movimento se apresenta
a zona de Sanabria, a sua cultura, tradições e jogos. como uma alterna va polí ca para gerir o concelho duriense.
“Conhecendo-nos” é um dos programas educa vos desenvolvidos e ﬁnanciados pelo AECT “As potencialidades da nossa região têm sido desDuero-Douro. Durante este ano escolar, 501 perdiçadas pelo poder central, sendo evidentes o
alunos com idades entre os 3 e os 16 anos de desinteresse e desconhecimento demonstrados
idade, vão par cipar nestas jornadas de convívio pelos decisores polí cos nacionais; o desprezo a
escolar, através das quais o Duero-Douro pretende que os autarcas da região são votados pelo poder
promover a aproximação entre estudantes espan- central; A questão da agricultura, com a ausência
de decisões determinantes; a con nua re rada de
hóis e portugueses.
serviços públicos essenciais da região, deixando
As jornadas de intercâmbio permitem passar as populações mais desprotegidas”, refere o movium dia numa escola do país vizinho, disfrutando mento de cidadãos em comunicado distribuído à
de uma jornada de convívio com ac vidades que imprensa.
promovam a par lha de tradições culturais dos
O Movimento de Independentes de Alijó dedois lados da fronteira.
fende uma “maior coesão entre as pessoas de
A apresentação desta a vidade será feita por bem da nossa terra, realçando aquilo que nos une
Laura Pérez, técnica do AECT Duero- Douro e em detrimento daquilo que nos divide, pois essa
sintonia permi rá mais força perante um Estado
coordenadora do programa “Conhecendo-nos”.
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muito centralista e voraz”.
O movimento tem como ideologia de fundo
“unir os autarcas e as forças vivas da região”, já
que, aﬁrmam, são “a úl ma linha de defesa das
suas populações”.
Os cidadão independentes de Alijó proclamam a
necessidade de mobilização, entusiasmo, visão de
futuro e uma grande união de esforços”.

Santo de Alijó (2013-03-12 00:43:22)
Precisamos de movimentos independentes. O pior
é que esses movimentos integram polí cos com os
vícios par dários, como me parece ser o caso. Nestes
movimentos de independentes é di cil de acreditar....
Anónimo (2013-03-12 09:51:59)
Movimento RSI - Regeitados Sujeitos ao Insucesso.
Gente que não conseguiu tacho dentro dos par dos,
vão agora como independentes - diga-se dependentes
da máﬁa do poder.
Professor Martelo (2013-03-12 10:28:48)
Então um já não se candidatou pelo PSD e o outro
não está eleito pelo PS como vice-presidente? Não há
melhor em Alijó? Um movimento de independentes
deve garan r independência e competência, coisa
que não me parece viável com esta lista de falsos
independentes....
Anónimo (2013-03-12 10:58:58)
É uma grande no cia para o concelho de Alijó. Os
candidatos do PS e PSD são fracos. Os independentes
pelo menos são livres de escolher as pessoas mais
capazes para governar bem a nossa terra. Acredito na
vitória deste movimento.
Anónimo (2013-03-12 11:12:11)
Acho muito bem. Quanto mais listas melhor. Estou
farta dos par dos. Então o PSD e o PS nao podiam
ter aproveitado estes candidatos? Quiseram afastar
estes e escolher outros só para se agarrarem ao tacho
e estes agora dao-lhes uma lição. Acho muito bem.
Quem nao se sente não é ﬁlho de boa gente. E o povo
agradece. Tem o meu voto.
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Anónimo (2013-03-12 12:20:55)
Parece que os boatos se conﬁrmaram... PS e PSD devem estar com o ﬂuxo gástrico-intes nal desregulado,
tal foi o choque da no cia.
Os par dos julga-se soberanos, e são, mas dentro
da sua estrutura. Vamos ver o rombo que esta
candidatura vai provocar. Ao que parece um puta vo
candidato fugiu ao saber dos rumores e o outro já
conﬁrmado(aventa-se) estará para fugir.
O espectáculo vai ser bonito em Alijó nestas eleições...

Anónimo (2013-03-12 20:03:50)
Se ambos vessem vergonha na cara nem sequer
ponham a hipotese de se candidatarem,isto mostra
que estão de tal maneira agarrados ao poder que não
o querem largarem.Passaram de inimigos a amigos
alguem acredita nestes senhores.O segundo da lista
de seu nome Aderito Figueira grande responsavel
pela situçao gravissima que a camara tem ﬁnanceiramente,deveria era meter o rabo entre as pernas e ir
para a outra banda e pelo mal que fez ao Concelho
deveria era estar na prisão.A devida resposta não pelo
primeiro nome ,mas sim por este senhor ,será dada
pelo Povo
Anónimo (2013-03-16 20:26:38)
Independentes? Onde está a independência destes
senhores? São é dependentes, dependentes sim da
polí ca, do status e do poder.Isto é tudo mau fei o,
mau perder, juntamente com um orgulho muito
ferido por terem sido preteridos. É triste vermos este
espectáculo.

1.3.34 “Folar com tradição encontrase em Vilarinho de Agrochão”
(2013-03-13 00:24)

Vilarinho de Agrochão, a aldeia do folar tradi- Pelas 10h30, no largo General Claudino, tem
cional, acolhe a 16 e 17 de março, a XII Feira do início a abertura da feira com venda de produtos.
Folar.
Durante a tarde não faltará animação com danças,
animação de rua, gaiteiros, bobos e sal mbancos,
representações teatrais, falcoaria e can gas de
amigo e de amor.
No programa está ainda inserido um assalto
ao castelo programado para as 15h30. À noite no
Largo do Castelo, decorre uma ceia medieval e
É evento obrigatório no roteiro de todos aqueles será representada a peça “A Farsa de Inês Pereira”
que apreciam este pão de ovos e carne, iguaria do grupo de Teatro Alma de Ferro.
principal da gastronomia transmontana na Páscoa.
O centro histórico da vila regressa assim à Idade
Cerca de 20 produtores, originários quase em Média, numa feira que engloba toda a comuexclusivo da freguesia, marcarão presença nesta nidade escolar, o município de Torre de Moncorvo
feira que, além do folar, acolhe também outros e outras en dades locais.
produtos regionais, artesanato e muita animação.

1.3.36 Em pouco mais de dois meses
já triplicou o número de assaltos
1.3.35 Torre de Moncorvo vai regressar
a igrejas no distrito de Bragança
à Idade Média (2013-03-13 00:27)
(2013-03-14 17:09)

No dia 15 de Março, a vila de Torre de Moncorvo
é palco de uma Feira Medieval promovida pelo A GNR registou em cerca de dois meses, mais
Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo de 30 assaltos a igrejas no distrito de Bragança,
com o apoio do Município de Torre de Moncorvo. quase o triplo dos ocorridos em todo o ano de
2012.

A feira tem início às 9h30 com um cortejo real,
que se inicia no Centro Escolar e termina na Praça
Francisco Meireles. Aí, na presença da rainha
Santa Isabel e do rei do D. Dinis, o arauto efetuará
a leitura da carta de feira e realizar-se-á um torneio
a cavalo e uma luta de guerreiros.

De acordo com dados disponibilizados à Lusa
pelo Comando da GNR em Bragança, desde o
início de 2013, ou seja em menos de dois meses
e meio, foram registados 33 assaltos a igrejas no
distrito, na área de intervenção desta força de
segurança, enquanto no ano anterior a Guarda
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teve conhecimento de 13 assaltos a templos na 1.3.38
região.

Seminário ﬁnal do Projeto Novas
Mentalidades (2013-03-15 00:14)

Este po de crime têm ocorrido por vagas, que a ngiram 19 templos em janeiro, sete em fevereiro e
o mês de março contabiliza já outros sete assaltos.

1.3.37

X Feira dos Produtos da Terra
e Stocks em Torre de Moncorvo
(2013-03-15 00:11)

No próximo dia 20 de março, realizar-se-á pelas
14h no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros
o Seminário ﬁnal do Projeto Novas Mentalidades
– Igualdade de Género.

No passado ﬁm-de-semana realizou-se, no Largo
da República, a X edição da Feira dos Produtos
da Terra e Stocks. Inserida nas fes vidades da
Amendoeira em Flor foi inaugurada dia 8 de
Março, sexta-feira, e decorreu até domingo, dia
10 Março.

A inauguração contou com presença do Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Eng.º Aires Ferreira e do Presidente da Associação
de Comerciantes e Industriais de Torre de Moncorvo, Dinis Cordeiro.

Este seminário, aberto à comunidade, fará um
balanço das ações decorridas ao longo do úl mo
ano, período em que o projeto foi desenvolvido no
Município de Macedo de Cavaleiros, destacandose a importância da Igualdade de Género no Poder
Local.

O Projeto Novas Mentalidades congregou um
plano de ações dirigidas para o desenvolvimento
de competências proﬁssionais e pessoais nos
domínios da Igualdade de Género, no sen do de
contribuírem para a eliminação das desigualdades
de género na administração local e a consequente
Neste certame es veram presentes cerca de
melhoria da qualidade do serviço público. A igual50 expositores que nham em exposição e para
dade entre mulheres e homens é tema central na
venda muitos produtos regionais como fumeiro,
busca de uma sociedade mais equilibrada e justa.
amêndoas, doces e compotas, azeite e vinhos e
licores. Não faltaram também ar gos a baixos
A Câmara Municipal, promotora de desenpreços, os stocks, restos de coleção que os comervolvimento social, ao implementar este plano,
ciantes não conseguiram escoar.
procurou assim promover mais jus ça social,
entendendo a integração da igualdade de género
A Feira dos Produtos da Terra e Stocks é organizada
como requisito de boa governação, fator de
pela Associação de Comerciantes e Industriais do
compe vidade e crescimento.
concelho de Torre de Moncorvo com o apoio do
Município de Torre de Moncorvo.
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1.3.39

Três escolas de Bragança são ﬁ- Silva.
nalistas do projeto Heróis da
No Dia Mundial da Saúde, a 7 de Abril de 2013,
Fruta (2013-03-15 00:18)
o júri analisará a cria vidade de todos os hinos
candidatos e anunciará 3 vencedores entre os 60
hinos ﬁnalistas e ainda outro vencedor entre os
que não foram selecionados como ﬁnalistas pelo
público.

Chegou ao ﬁm a votação pública dos “hinos da
fruta” da segunda edição do projecto ≪Heróis
da Fruta – Lanche Escolar Saudável≫ promovido
pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a
Obesidade Infan l. No ano lec vo 2012/2013
este projecto envolveu um total de 36.254 alunos
inscritos, de 2.058 turmas e 786 estabelecimentos
de ensino.

Em Junho de 2013, os alunos vencedores receberão ≪A Festa da Fruta≫ na sua escola, uma
peça de teatro intera va para celebrar a importância da fruta na alimentação diária dos mais novos.
Além dos vencedores, serão atribuídos prémios
a todas as crianças inscritas no projecto, entre
os quais se incluem diplomas de par cipação e
vouchers de inscrição infan l gratuita para a 3ª
≪Corrida da Criança≫ que decorrerá a 19 de Maio
de 2013, nos Jardins do Casino do Estoril.

1.3.40 Cavaco Silva no Nordeste
O projecto incluiu 12 semanas consecu vas
Transmontano com economia,
de intervenção mo vacional, cuja intenção foi
saúde e património na agenda
sensibilizar as famílias e a comunidade escolar
para a necessidade de adotar hábitos alimentares
saudáveis, no que se refere ao consumo de fruta.

(2013-03-15 10:24)

Após 5 semanas de votação para seleção dos
≪Hinos da Fruta≫ preferidos do público, chega
agora o momento da divulgação dos 60 ﬁnalistas.
O apuramento dos ﬁnalistas teve como critério a
quan dade de votos angariados, tendo sido selecionados os 3 mais votados pelo público dos 18
distritos con nentais e das 2 regiões autónomas
dos Açores e da Madeira, num total de apenas 48,
uma vez que não foram apresentadas pelo menos
3 candidaturas em todas as regiões e distritos.
Por essa razão, foram também apurados como
ﬁnalistas suplementares os restantes 12 hinos
mais votados a nível nacional, perfazendo um total
de 60 hinos da fruta ﬁnalistas.
A escolha dos vencedores caberá ao Júri composto
pelo grupo musical ≪Os Anjos≫, representado
pelos irmãos Sérgio e Nélson Rosado, pelo ator
e embaixador da APCOI, Ricardo Carriço e pelo
fundador e presidente desta associação, Mário

O Presidente da República visita hoje uma das
maiores empresas portuguesas de cogumelos em
estufa sediada no Nordeste Transmontano, onde
Cavaco Silva vai passar o dia com a economia, o
património e a saúde na agenda.

O chefe de Estado par cipará em dez cerimónias e visitas ao longo desta sexta-feira em três dos
concelhos mais isolados do distrito de Bragança,
os de Torre de Moncorvo, Vila Flor e Carrazeda de
Ansiães.
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Cavaco Silva inicia este périplo em Torre de
Moncorvo com uma passagem pela igreja da
Misericórdia e inauguração do Museu de Arte
Sacra, seguida de uma visita à exposição deste
equipamento cultural.

O Presidente da República termina a jornada
no Nordeste Transmontano com uma visita, no
ﬁnal da tarde, ao castelo de Ansiães.
Fonte: Agência Lusa

Durante a manhã, em Torre de Moncorvo, visita
Anónimo (2013-03-15 18:02:03)
ainda o Centro de Memória e par cipa na apFoi pena o Srº Presidente da Républica não ter
resentação da reedição da monograﬁa Torre de
aparecido ontem, pois nha do a oportunidade
Moncorvo Município Tradicional.

de cheirar os belos dos cogumelos.Cada vez mais
se está a tornar insuportável respirar por estas bandas ou melhor passem pelo IP2 principalmente à noite.

O Presidente da República segue para Vila Flor,
onde, à hora de almoço visita a Sousacamp, na
freguesia de Benlhevai, uma das maiores produtoras nacionais de cogumelos em estufa com
cinco unidades espalhadas pelo Norte de Portugal 1.3.41
(Benlhevai, Paredes e Vila Real) e Espanha.
A empresa criada há mais de duas décadas
por empresários locais é responsável por cerca de
400 postos de trabalho, mais de uma centena dos
quais na unidade de Vila Flor.

Ambientalistas destacam luta
contra Foz Tua no Dia Internacional Contra as Barragens
(2013-03-15 12:35)

A manhã termina com uma passagem pelo
Santuário de Nossa Senhora da Assunção e, depois
de almoço, o Presidente da República vai conhecer
a Unidade de Cuidados Con nuados Integrados
deste concelho transmontano, que foi pioneiro
neste serviço disponível há cerca de 15 anos por
inicia va da Misericórdia local.
Depois de uma visita a um museu local, o chefe de
Estado segue para a empresa Frucar, em Carrazeda
de Ansiães, uma organização de produtores de
maçã, responsável pela maior parte das "dez a 12
toneladas" de produção anual, que "representam
aproximadamente 2,5 milhões de euros anuais".
O concelho transmontano tem 550 hectares
de pomares e o setor tem vindo a registar uma
nova dinâmica agrícola e algum rejuvenescimento,
com jovens a apostarem na fru cultura e os produtores já instalados a aumentarem a área de
produção.

Organizações ambientalistas portuguesas escolheram a barragem de Foz Tua como símbolo do
Dia Internacional de Luta pelos Rios e Contra as
Barragens, que se assinala hoje, reiterando a
intenção de travar o empreendimento junto de
instâncias nacionais e europeias.
Num comunicado divulgado pela Quercus, os
ambientalistas recordam o conjunto de ações
de luta contra esta barragem em construção há
dois anos em Trás-os-Montes e com conclusão
prevista para 2016, como uma ação em tribunal
"reaﬁrmando a inu lidade deste inves mento e o
atentado ambiental direto da obra".

Ainda em Carrazeda de Ansiães, Cavaco Silva
Os contestatários prometem também "demonstrar
ﬁcará a conhecer a inicia va da autarquia local
perante a UNESCO que o Estado português não
para atrair turistas ao concelho, o Circuito Turís co
vai cumprir os compromissos" assumidos de comdo castelo de Ansiães e do Douro.
pa bilizar a barragem com o Douro Património da
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Humanidade, que já mo vou um abrandamento 1.3.42
dos trabalhos e o atraso em um ano da conclusão
da obra.

Cavaco “foge” de população e
sindicatos em Torre de Moncorvo (2013-03-15 13:23)

Os ambientalistas vão insis r num pedido de
audiência ao primeiro-ministro e submeter as
pe ções que têm a decorrer contra a barragem as
ins tuições nacionais e comunitárias.
No ﬁm de semana prolongado de 25 a 28 de
abril, vão promover uma a vidade de canoagem
nos rios Tua e Sabor, ambos em Trás-os-Montes e
onde estão a ser construídos dois dos empreendimentos hidroelétricos que constam do Programa
Nacional de Barragens.

Cavaco Silva iniciou esta manhã uma visita ao
Nordeste Transmontano na vila que se encontra
Os ambientalistas alegam que "têm sido muitos
em festa e onde era aguardado por algumas
os atentados no âmbito deste programa" cuja
dezenas de pessoas na praça central que pre"principal beneﬁciária" dizem ser a EDP.
tendiam apenas ver e cumprimentar o chefe de
Estado.
Os opositores das novas barragens apontam que
estas representarão "um acréscimo mínimo de 10
por cento na fatura do consumidor", acrescentam
Entre os presentes os desabafos eram unân"somente 0,5 por cento a energia já produzida
imes: “não ﬁcou bem não ter cumprimentado a
no país a um custo dez vezes superior a medidas
população”, ouvia-se de uma idosa que garan a:
equivalentes" como o reforço de potência.
“a população de Moncorvo é um, povo pacíﬁco,
nem seria necessária segurança”.
Lembram ainda que "o programa pressupunha
um crescimento do consumo por tempo indeterEntre a desilusão de quem só queria “ver o senhor
minado de dois por cento ao ano, mas, devido ao
presidente” e não conseguiu, encontravam-se
atual contexto, só em 2012, o consumo caiu três
também alguns elementos da União dos Sindipor cento e esta tendência persiste em 2013".
catos de Bragança, concretamente do Sindicato
dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).
No Programa Nacional de Barragens, os ambientalistas destacam a de Foz Tua, considerando
“Infelizmente não é só o senhor presidente. O
que se avançar "serão destruídos valores com
Governo que temos esconde-se da população”,
um potencial turís co e patrimonial ines mável",
aﬁrmou aos jornalistas José Freire do sindicato.
nomeadamente a linha do Tua, entretanto desa vada.
Os sindicalistas faziam-se acompanhar de faixas
com frases como: “queremos um País mais justo”
"Parar a barragem de Foz Tua agora é trinta
e pretendiam entregar ao Presidente da República
vezes mais barato do que deixá-la avançar e pagar
uma carta aberta a “mostrar indignação com o
a posteriori os custos de uma eletricidade inú l e
que se passa no País”.
caríssima", defendem.
HFI // MSP Lusa/ﬁm
Os subscritores entendem que “há uma tentava de destruição do poder local” e lembram
Fonte: Agência Lusa
que, em regiões como o distrito de Bragança, as
câmaras são os princiPaís empregadores.
“É preciso um ato de coragem para viver e in93

ves r nas nossas terras”, aﬁrmou, defendendo
uma atenção maior para estas zonas do interior "Tal e qual como na televisão", foi a observação de
do País.
um grupo de idosas, que conseguiu cumprimentar
o Chefe de Estado, depois de garan r a um seguO Presidente da República visita hoje três dos rança: "Não tenha medo".
concelhos mais isolados do Nordeste Transmontano, os de Torre de Moncorvo, Vila Flor e O chefe da Casa Civil de Cavaco Silva recebeu
Carrazeda de Ansiães.
uma carta aberta a "mostrar indignação com o que
se passa no país", que os sindicatos de Bragança
Fonte: Agência Lusa
pretendiam entregar ao Presidente.

1.3.43

À espera da visita de Cavaco Silva a Torre de
Moncorvo estavam elementos da União dos SindiCavaco Silva acabou por cumpri- catos de Bragança, concretamente do Sindicato
dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).

mentar a população em Torre de
Moncorvo (2013-03-15 13:37)
Os sindicalistas faziam-se acompanhar de faixas
com frases como "Queremos um país mais justo".

O Presidente da República visita hoje três dos
concelhos mais isolados do Nordeste Transmontano, os de Torre de Moncorvo, Vila Flor e
Carrazeda de Ansiães.
Fonte: Agência Lusa

O Presidente da República, Cavaco Silva, acabou
por cumprimentar as pessoas que o esperavam 1.3.44
hoje em Torre de Moncorvo, depois de ao início da
manhã desta sexta-feira ter provocado alguma
desilusão por não ter passado na Praça Central.

Cavaco chocado com o preço da
água em concelhos do interior
(2013-03-15 15:20)

Cavaco Silva iniciou esta manhã uma visita ao
Nordeste Transmontano na vila que se encontra
em festa e onde era aguardado por algumas
dezenas de pessoas na praça central que pretendiam apenas ver e cumprimentar o chefe de
Estado, mas, à chegada, fez um percurso alternavo e não se cruzou com a população.
No ﬁm da visita a Torre de Moncorvo, Cavaco O Presidente da República disse hoje na sua
Silva acabou por dirigir-se à Praça Central, onde passagem por Torre de Moncorvo ter ﬁcado
"chocado" com o preço "elevado" da água que
passeou entre a população.
alguns municípios do interior pagam quando
Se num momento inicial ouviu alguns assobios dispõem deste recurso com abundância.
e vários "vai para casa", mais à frente recebeu
aplausos e escutou de várias vozes "lindo", à
medida que ia passando.
94

Cavaco Silva respondia assim a um apelo deixado
pelo autarca de Torre de Moncorvo, o socialista
Aires Ferreira, que disse que "os municípios de
Trás-os-Montes e Alto Douro pagam as tarifas mais
elevadas de todo país à empresa Águas de Portugal, ou seja, perto do dobro do que é pago nas
áreas metropolitanas e mesmo assim os valores
pagos ainda não cobrem totalmente os encargos".

de um parque aquá co na localidade de Cabanas,
tratando-se de um inves mento privado.
Em jeito de conclusão, o autarca de Moncorvo
acrescentou que "é possível a curto prazo que
haja novidades rela vamente a um grande inves mento na área da energia eólica no concelho.

"Alguma coisa terá ser feita para que não exLusa
istam estas discrepâncias tão acentuadas (…)
porque não deixa de impressionar os cidadãos
quando têm tanta água na sua proximidade e
quando abrem a torneira saber que o preço é
superior a outros concelhos", observou o chefe de 1.3.45
Estado.
Cavaco Silva disse ainda que é preciso con nuar a
"apostar" no desenvolvimento dos concelhos do
interior.

Presidente da República diz ter
encontrado "sinais de esperança" no Nordeste Transmontano (2013-03-16 00:02)

"O nosso país precisa de uma estratégia para
o desenvolvimento do interior e aí é preciso contar com quem conhece o terreno e desenvolver
um diálogo aprofundado entre as autoridades
nacionais e locais ", frisou.
No ﬁnal da sua passagem por Torre de Moncorvo, o Presidente da Republica destacou "que
em tempo de crise em Portugal preciso claraO Presidente da República, Cavaco Silva, aﬁrmou
mente de uma visão de futuro, e nessa visão de
hoje ter encontrado em três concelhos do interior,
futuro não se pode deixa de se integrar os deseno Distrito de Bragança, “sinais de esperança”
quilíbrios de desenvolvimento veriﬁcados no país".
para os dois grandes desaﬁos nacionais: o desemprego e resposta social à crise.
O autarca de Torre de Moncorvo aproveitou ainda
a visita de Cavaco Silva para lhe dar a conhecer
as potencialidades do concelho, nomeadamente
ao nível da albufeira da Barragem do Baixo Sabor,
O chefe de Estado português ﬁcou “impressioncujas virtualidades deverão ser potenciadas.
ado” com a visita à Sousacamp, a maior empresa
ibérica e uma das maiores da Europa de produção
Por outro lado Aires Ferreira aproveitou ainda
de cogumelos, com sede em Vila Flor, no Nordeste
para destacar a importância do projecto mineiro
Transmontano.
em curso naquele concelho transmontano que
acredita ser "sério e realista e que permite justas
“Saber que aqui, em Vila Flor, um empresário
expecta vas a médio prazo".
é responsável pela criação da maior empresa
ibérica de produção de cogumelos e uma das
No campo dos recursos turís co, o enfoque
maiores da Europa e com uma ambição de con nfoi para a aprovação de um projecto em que o seu
uar a expandir-se, saber que ele investe, que ele
ﬁnanciamento ronda cerca de cinco milhões de
inova, que ele cria empregos, é muito signiﬁca vo
euros já "aprovado" e que se des na à construção
aqui em Vila Flor, mas também noutros concelhos”,
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aﬁrmou, considerando que “não pode deixar de duas por dia. “Se todos os portugueses consumisser um sinal de esperança”.
sem tantas maçãs como eu, a produção nacional
e talvez até a importada não chegasse”, referiu
O Presidente da República apontou esta empresa ainda.
como “um caso exemplar” na linha daquilo tem
procurado fazer, que é es mular o empreende- Depois, mais um “sinal de mudança posi vo”
no turismo, com a apresentação do Circuito
dorismo local.
Turís co do Castelo de Ansiães e do Douro, o
Chamar a atenção “em par cular dos bons ex- qual o Chefe de Estado considerou que pode conemplos que existem no país” é o propósito de tribuir para a diversiﬁcação e aumento da oferta
Cavaco Silva que hoje visitou os concelhos de Torre turís ca neste concelho, atrair mais visitantes e
consequentemente de emprego, para que os mais
de Moncorvo, Vila Flor e Carrazeda de Ansiães.
jovens pensem que, também aqui, podem ter
Ainda em Vila Flor, o presidente enalteceu o futuro.
papel das Misericórdias na resposta social á crise e
aos mais vulneráveis da sociedade e ﬁcou sa sfeito “O país precisa de facto de ter um rumo para
com a cobertura social existentes neste concelho o futuro, mas esse rumo tem que enquadrar uma
estratégia de resposta às diﬁculdades do Interior,
do Interior, “que não deixa ninguém de fora”.
encontrar uma estratégia com a colaboração
No percurso que fez pelas estradas da região, daqueles que conhecem o terreno”, declarou.
Cavaco Silva teve a oportunidade de constatar a
melhoria das acessibilidades com a conclusão de O chefe de Estado reclamou uma estratégia
que “dê uma janela de esperança a todos os
vias estruturantes como o IP2 e o IC5.
portugueses em geral e abra possibilidade de mais
Observou também, durante a viagem o Vale emprego, que é sem dúvida o maior drama que,
da Vilariça, dos mais férteis do país e de onde neste momento” Portugal enfrenta.
saem produtos fru colas e hor colas para os
Lusa
diferentes mercados nacionais.
O Presidente da República reconheceu “as diﬁculdades do Interior do país e os desequilíbrios
no desenvolvimento” que permanecem, mas no
1.3.46
ﬁnal da visita considerou que “ao mesmo tempo
encontrou sinais de esperança e conﬁança”, que
considerou exemplos para o país.

As Aves do Azibo, uma experiência de Digiscoping (2013-03-19 00:45)

No início da visita, em Torre de Moncorvo, constatou “a conﬁança que se deposita para o futuro
do concelho na construção da barragem do Baixo
Sabor e do aproveitamento das riquezas minerais”,
nomeadamente na exploração das minas de ferro.
O Presidente da República encontrou ainda “sinais
de mudança” na visita que fez, em Carrazeda
de Ansiães, à Frucar, destacando a vantagem na
O Alustro – Clube de Fotograﬁa A.M. Pires Cabral
associação de produtores para estes “ganharem
promove no próximo dia 23, a par r das 8.30h, a
escala, poder e capacidade de negociação”.
par r da Praia da Ribeira uma das 7 Maravilhas
Praias de Portugal, na Paisagem Protegida da
Cavaco Silva garan u que contribui para o esAbufeira do Azibo, um workshop de observação
coamento da maçã porque come, pelo menos,
de aves recorrendo à técnica de digiscoping.
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O digiscoping consiste em acoplar uma máquina
fotográﬁca digital a um telescópio, seja este
terrestre, u lizado na observação de fauna, ou
astronómico, para a observação de astros.

Segundo aquele par do, “a aprovação da inicia va
legisla va do PEV reﬂete ainda o reconhecimento
da importância, por todos os par dos com assento
parlamentar, da necessidade de serem apuradas,
em nome do interesse público, eventuais responCom esta técnica, os par cipantes conseguirão sabilidades, por parte do Consórcio Construtor
“fazer do longe…perto”, possibilitando fotograﬁas e também da Banca, rela vamente aos custos
de aves que se encontrem a grandes distâncias.
acrescidos que a paralisação da construção do
Túnel do Marão veio trazer aos contribuintes”.
O fotógrafo Manuel Teles será o formador e as inscrições devem ser feitas em
h p://alustrofotograﬁa.wordpress.com .

1.3.48 Seguro promete bater-se por helicóptero do INEM no nordeste
transmontano (2013-03-19 10:21)
1.3.47 Projeto de “Os Verdes” sobre
o Túnel do Marão foi aprovado
na Assembleia da República
(2013-03-19 00:49)

O secretário-geral do PS, António José seguro,
prometeu bater-se pela manutenção do helicóptero do INEM em Macedo de Cavaleiros, que
considerou “vital” para salvar vidas no Distrito
O Projeto de Resolução apresentado pelo Par do de Bragança.
Ecologista “Os Verdes” (PEV) e que recomenda
ao Governo o reinício, com carácter de urgência,
das obras de construção do Túnel do Marão foi
aprovado na assembleia da República.
O líder do PS reconheceu que é conhecido por não
fazer promessas, mas decidiu abrir uma excepção
“O PEV regozija-se com a unanimidade veriﬁcada e prometeu não só bater-se para evitar a re rada
na Assembleia da República sobre esta importante do meio de socorro como, se for eleito primeiro
matéria para os Transmontanos e esperam agora Ministro fazer regressar a esta região o meio de soque o Governo, respeitando a decisão da Assem- corro, caso o actual Governo concre ze a intenção.
bleia da República, proceda ao recomeço desta
infra estrutura rodoviária, parada há cerca de dois O INEM pretendia transferir, em Outubro, para
anos. Esta é uma obra estruturante para o País, Vila Real, o meio aéreo de socorro, que passaria a
sobretudo para Trás-os-Montes, nomeadamente servir toda a região Norte, mas uma providência
no que diz respeito à mobilidade das populações e cautelar conjunta dos 12 presidentes de câmara
ao desenvolvimento económico da região”, refere do Distrito de Bragança, impediu a saída do heo PEV em comunicado enviado à Comunicação licóptero.
Social.
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A decisão judicial é ainda provisória e o secretáriogeral do PS decidiu visitar hoje o heliporto de
Macedo de Cavaleiros, onde está estacionada a
aeronave para se solidarizar com as populações
locais.

saúde”, aﬁrmou.

O líder do PS defendeu que o País não pode
permi r que “esta situação aconteça e que alastre
porque a lógica actual é privilegiar os números em
vez de privilegiar as pessoas e a razão da polí ca
“Eu quero dar conhecimento, em par cular são as pessoas, não são os números”.
aos transmontanos que, se depender de mim, o
helicóptero não sai daqui e que tudo farei para “Todos os portugueses vivam onde vivam, tenham
que as populações desta zona, designadamente os recursos que tenham, estejam empregados ou
deste Distrito de Bragança, tenham acesso, em desempregados, sejam jovens ou menos jovens
caso de urgência a cuidados de saúde”, declarou. devem ter acesso a cuidados de saúde”, declarou.
Seguro lembrou que “é vital que as pessoas Fonte: Agência Lusa
compreendam que este helicóptero salvou muitas
vidas e as vidas não têm preço e como não têm
preço é necessário que este helicóptero con nue
aqui porque presta um serviço ines mável às 1.3.49 Agricultura e vinho são âncopopulações que vivem mais longe de cuidados de
ras para desenvolver Douro
saúde”.
(2013-03-19 15:10)

O líder do PS prometeu “defender a sua
manutenção e bater-se no Parlamento para
que assim aconteça e depois, quando o Par do
Socialista for governo, se o actual Governo ver
a ousadia de rar o helicóptero”, garan u à população local e aos autarcas que “podem ter a
certeza que ele regressará”.
António José Seguro visitou hoje a base do helicóptero do INEM, em Macedo de Cavaleiros, e
o município de Alfândega da Fé, manifestando-se
A vice presidente do CDS-PP Assunção Cristas
preocupado “com as condições de vida e as diﬁculdefendeu hoje, em Santa Marta de Penaguião,
dades crescentes que (as pessoas) têm no acesso
na região do Douro, a agricultura e o vinho como
aos cuidados de saúde”.
boas âncoras para ﬁxar pessoas e desenvolver
estes territórios.
Seguro ouviu a autarca socialista de Alfândega
da Fé, Berta Nunes, que já foi responsável pela
Saúde no Distrito de Bragança, dar conta da perda
de serviços nos centros de saúde e das diﬁculAssunção Cristas par cipou na apresentação
dades da pessoas de acesso aos cuidados pelas
da candidatura do engenheiro Roque Brandão à
distâncias e falta de dinheiro para transportes.
Câmara de Santa Marta de Penaguião, nas próximas eleições autárquicas.
“Dói quando se ouve a senhora presidente da
Câmara referir que há pessoas, aquelas que mais
Este concelho está localizado em plena Região
precisam e que menos têm, que ﬁcam impossibiliDemarcada do Douro, onde os pequenos e métadas de ir a um médico ou a tratamentos porque
dios vi cultores se queixam de uma crise que se
não têm dinheiro para pagar a taxa moderadora ou
arrasta há mais de uma década e onde a principal
porque não têm dinheiro para pagar o transporte,
organização representa va da lavoura, a Casa do
para se deslocar a um hospital ou a um centro de
Douro, vive asﬁxiada com uma dívida de mais de
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110 milhões de euros e salários em atraso.

país, em que os cargos públicos são de exercício
também di cil, podemos sen r que há gente capaz
Ques onada sobre os problemas do Douro, de se pôr ao serviço dos outros", aﬁrmou.
Assunção Cristas, que também desempenha o
cargo de ministra da Agricultura, não quis "mistu- O candidato apresentou um conjunto de merar temas" e recusou fazer qualquer comentário. didas que quer desenvolver num concelho que,
em 10 anos, perdeu dois mil habitantes.
Mostrou-se apenas profundamente convicta
de que "a agricultura e o vinho são de facto boas Roque Brandão quer criar um fundo municipal
âncoras para ﬁxar pessoas e desenvolver estas para apoiar os idosos na aquisição de medicamenregiões".
tos e um subsídio de apoio à natalidade que tem
de ser gasto no comércio tradicional, reduzir as
"Nós, este ano, por exemplo, não temos nen- taxas municipais a quem se queira instalar nas
hum problema com o escoamento do vinho, de aldeias do concelho e ainda criar a primeira aldeia
forma alguma. O que há são problemas e diﬁcul- "zero carbono” do país.
dades an gas que acabam por subsis r e diﬁcultar
a vida aos agricultores", aﬁrmou aos jornalistas.
Fonte: Agência Lusa
Em relação às eleições autárquicas, a vice presidente do CDS salientou que o par do tem a
ambição de conseguir os "melhores resultados 1.3.50
possíveis" e, sobretudo, "ter uma a tude de
grande realismo, de grande proximidade, de
grande escuta e de procura de soluções concretas
para as diferentes realidades".

Pauliteiros de Miranda vão
ao Bahrein para actuar no
Grande Prémio de Fórmula 1
(2013-03-19 17:17)

Cristas referiu ainda que "todos os atos eleitorais
são di ceis para o CDS".
"Em todo o país sen mos sempre que o eleitorado
tradicionalmente se reparte entre os par dos que
são de maior dimensão e, como é evidente, com
outros meios à disposição, ﬁnanceiros, humanos
e às vezes outros meios que são menos próprios,
mas que também existem", frisou.
Está conﬁrmada a atuação do grupo de
pauliteiros da Associação de Professores do
Planalto Mirandês no Grande Prémio de Fórmula
"O que tem é a sua auten cidade, um discurso
1 que decorre no Bahrein de 19 a 21 Abril.
realista, verdadeiro, que procura ir ao encontro
das preocupações das populações", salientou.
E, segundo sublinhou, o CDS "não tem nada disso".

Roque Brandão é, de acordo com Assunção
Cristas, um "candidato forte", que não precisa
da polí ca porque "tem uma vida proﬁssional
intensa, mas que está disponível para dar à sua
comunidade aquilo que são as suas competências,
a sua experiência, o seu saber fazer".
"Isso é de louvar, numa altura di cil para o

Os Pauliteiros de Miranda vão ser um grupo
em destaque naquele país do Golfo Pérsico,
atuando em cerimónias associadas ao Grande
Prémio de Fórmula 1.
Segundo José Campos, um dos membros do
grupo, os pauliteiros mirandeses vão ter uma
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presença intensiva durante os três dias em que
decorre o evento despor vo, estando marcadas
seis atuações diárias. O grupo vai atuar nas zonas
de restauração, boxes e outros espaços de ligação
entre as bancadas e o circuito automobilís co, de
forma a dar a conhecer esta dança secular ainda
enraizada na cultura mirandesa.

"Os prejuízos são elevados, e devem ultrapassar os 45 mil euros. Agora, não posso aﬁrmar
qual serão futuro da banda já que temos atuações
agendadas e não dispomos dos instrumentos
musicais", acrescentou Vítor Salgado.

Os dirigentes da cole vidade disseram que
têm uma atuação marcada para este domingo e
"O grupo será composto por 14 elementos, que estão a pedir emprestados instrumentos a
entre dançadores e músicos, e vamos ter de levar outras bandas da região para tentar "honrar o
dois elementos suplentes, devido ao clima local e compromisso".
ao esforço que teremos de fazer durante os três
dias de atuação", frisou José Campos à Agência "Para já, não dispomos de dinheiros para voltar
Lusa.
a adquirir novo instrumental e estamos a falar
de uma cole vidade fundada em 1898, sendo
"Esta viagem vai-se traduzir numa forma única de uma referência desde sempre da nossa aldeia",
promoção cultural, mostrando assim os nossos concluiu o dirigente.
trajes, instrumentos e, claro está, a nossa forma
A direção da ﬁlarmónica apresentou uma queixa
de dançar", salientou José Campos .
da na GNR de Torre de Moncorvo, força policial
que encontra a inves gar o caso.
FYP // JGJ Lusa/ﬁm

1.3.51

Assaltantes levaram todo o inFonte: Agência Lusa
strumental da banda ﬁlarmónica
transmontana de Carviçais
(2013-03-20 10:49)

1.3.52 Montesinho, Rio D´Onor, Picote
e São Joanico vão integrar a rede
turís ca "Aldeias de Portugal"
(2013-03-21 00:03)

A sede da Banda Filarmónica de Carviçais, no
concelho de Torre de Moncorvo, foi assaltada
tendo sido levado todos os instrumentos musicais
da ﬁlarmónica transmontana, disse hoje à Lusa o
presidente da cole vidade, Vítor Salgado.

Segundo o dirigente, os assaltantes terão entrado nas instalações após terem arrombado uma
das portas do imóvel e como o mesmo ﬁca situado
junto à Estrada Nacional 221, "foi fácil carregar os
cerca de 45 instrumentos musicais furtados".
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Montesinho e Rio D´Onor, no concelho de Bragança, e Picote e São Joanico, respe vamente em
Miranda do Douro e Vimioso, vão fazer parte da
rede "Aldeias de Portugal", um roteiro turís co
que convida a desfrutar das tradições, gastronomia e cultura das zonas rurais.

O processo que incluiu esta aldeias nordes nas no roteiro turís co foi conduzido pela Corane,
Associação para o Desenvolvimento dos Concelhos
da Raia Nordes na, que representa os municípios
de Bragança, Miranda do Douro, Vimioso e Vinhais. O secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto
de Abreu, jus ﬁcou que quer envolver todos
"Para integrar este projeto é necessário que os portugueses na discussão do plano para o
as aldeias apresentem um bom estado de conser- aproveitamento económico e que visa fazer do
vação, alguma picidade e um nível de serviços mar uma prioridade nacional.
de apoio ao turismo razoável, como alojamento,
restauração, lojas de venda de artesanato, entre Um dos obje vos desta estratégia, apresenoutros serviços", explicou Luísa Pires, coorde- tada pelo Governo em fevereiro, é aumentar, até
2020, a contribuição direta do setor do mar para o
nadora da Corane, à Agência Lusa.
PIB (Produto Interno Bruto) nacional em 50 %.
O propósito é criar uma base de dinamização
económica e social nestes pequenos aglomerados Os transmontanos par cipantes na sessão, emque ainda mantêm bom estado de preservação bora longe da costa, mostraram-se disponíveis
ambiental e cultural e que ao mesmo tempo para contribuir para o debate e aproveitaram para
possuam equipamentos e serviços que permitam reclamar uma estratégia nacional idên ca para
receber os turistas com dignidade.
discu r e valorizar as potencialidades do interior
do país.
A integração nesta rede possibilita às aldeias
e aos agentes económicos locais, beneﬁciarem de A proposta do Governo de Estratégia Nacional
ações de promoção conjuntas, nomeadamente a para o Mar 2013/2020 encontra-se em discussão
par cipação em feiras de Turismo, a divulgação pública até 31 de maio, aberta a contributos dos
através de um portal na Internet, edição de livros, portugueses no sí o da Internet da Direção Geral
brochuras e diverso material promocional, no cia de Polí ca do Mar e também nas sessões que vão
a Agência Lusa
decorrer pelo país.

1.3.53

A ideia do Governo é "logo a seguir ao verão,
em setembro, fazer a aprovação deﬁni va" do
estratégia plano, segundo o secretário de Estado.

Interior reclama
nacional idên ca à do mar À par da, pode "parecer um contrassenso es(2013-03-21 10:22)

tar a falar da estratégia para o mar em Bragança",
aﬁrmou o vice-presidente da câmara, Rui caseiro,
que entende, no entanto, que "é importante
porque o país precisa cada vez mais de grandes
projetos mobilizadores da sociedade e da economia".

Contudo, para o autarca, "mais importante ou
tão importante também é deﬁnir uma estratégia
para o interior". "Seguramente que também
no interior existem muitas potencialidades na
agricultura, no turismo e noutras formas que é
O Governo iniciou um conjunto de sessões
necessário que o país oriente de facto e deﬁna
públicas para discu r a proposta de Estratégia
projetos mobilizadores", defendeu.
Nacional para o Mar, em Bragança, onde foi
reclamada uma inicia va idên ca para o interior
O interior e, no caso, Bragança ﬁcam para já
do país.
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a conhecer as orientações do Governo para a 1.3.54
exploração e valorização dos recursos da costa
portuguesa e, embora afastados desta realidade,
o secretário de Estado do Mar acredita que os
portugueses destas zonas podem também dar o
seu contributo.

Seguro quer programa de desenvolvimento
do
interior
(2013-03-21 10:29)

Manuel Pinto de Abreu apontou como exemplo o papel da Universidade de Évora no projeto
de extensão da plataforma con nental, apesar
de, tal como Bragança, a cidade alentejana estar
longe do mar. "Os alunos, os cien stas da universidade de Évora veram um papel fundamental
no conjunto das ações levadas a cabo. Hoje a
universidade de Évora tem programas e projetos a
desenvolverem-se ligados também a esse projeto
e Évora não tem mar, tal como Bragança também
não tem", aﬁrmou.
A sessão de hoje decorreu no Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB) e teve como público
principal a comunidade académica. O governante
acredita que existe neste meio "conhecimento e
ferramentas necessários também para ajudar". O
presidente do IPB, Sobrinho Teixeira, sublinhou
a "preocupação em preparar os alunos para este
novo desaﬁo" e "a obrigação de ajudar à reﬂexão
do país para um setor estratégico".

O secretário geral do PS, António José Seguro,
defendeu a criação de um programa de desenvolvimento do interior de Portugal que não seja
pensado nos gabinetes de Lisboa, mas que incorpore contributos locais .

Em fevereiro, a ministra do Mar, Assunção Cristas,
disse em fevereiro que aumentar a contribuição
direta do setor do mar em 50 % para o crescimento O líder do PS falava em Alfândega da Fé, um
da economia nacional corresponderá "a valores concelho socialista e dos mais pequenos do distrito de Bragança, onde defendeu que "o Interior
entre três a quatro por cento do PIB português".
de Portugal não é dispensável", sendo necessárias
A Economia do Mar emprega em Portugal mais "polí cas públicas de discriminação posi va",
de 100.000 pessoas que produzem uma riqueza nomeadamente de promoção de criação de emsuperior a 8.000 milhões de euros, enfa zou a prego e ﬁxação de empresas.
ministra.
HFI (CCM) // ROC
Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa
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Seguro considerou que "aquilo que depende
de todos os autarcas está feito", faltando "aquilo
que depende do Poder Central, que é compreender cada realidade e proporcionar polí cas
públicas que promovam a criação de emprego,
com discriminação posi va para as empresas que
estão e se queiram ﬁxar no Interior de Portugal".

1.3.55

Jovens bombeiros de Bragança recolheram quase duas Hoje, não. Hoje, já está aqui connosco, já estoneladas de bens para a Cáritas tamos a sofrer destas consequências todas",
(2013-03-22 10:34)

aﬁrmou.

O espírito de ajuda que existe nos meios como
Bragança persiste, segundo Beatriz Fernandes,
mas "já não é suﬁciente porque os pedidos são
muitos e o vizinho não pode dar sempre, quem dá
não pode dar sempre".
Neta altura, "é muita bem vinda esta generosidade
dos jovens bombeiros, eles que são os obreiros da
paz e são sensíveis a todos os problemas de ordem
social", como observou.
Os jovens bombeiros do Distrito de Bragança
entregaram hoje à Cáritas Diocesana quase duas
toneladas de bens que vão ajudar, pelo menos,
150 famílias a atenuar as diﬁculdades da crise,
disse hoje fonte ligada à inicia va.

Os bens alimentares e vestuários são o resultado
dos dona vos recolhidos em todos os quartéis e
por equipas de bombeiros nos estabelecimentos
comerciais do Nordeste Transmontano, numa
campanha de solidariedade lançada pela Juvebombeiro.

Os pedidos de ajuda que chegam à Cáritas são de
vária ordem, desde pais que não têm dinheiro para
comprar bens essenciais para as crianças, como o
leite, a famílias que já não são capazes de suportar,
por exemplo, os gastos com energia elétrica, água
e gás.
"Então agora, durante estes meses de inverno,
é muito solicitado que lhe paguem a bo ja do
gás", exempliﬁcou. A ins tuição também já acudiu
"algumas pessoas que estavam sem luz há vários
dias" por o serviço lhe ter sido cortado devido a
falta de pagamento.

Um dos elementos da Juvebombeiro, que orA generosidade desta inicia va "é muito bem
ganizou a campanha de solidariedade, Pedro
vinda" na Cáritas Diocesana de Bragança, como
Santo, considerou que "o saldo é bastante posisublinhou a presidente Beatriz Fernandes, numa
vo".
altura em que os pedidos de ajuda não param de
crescer.
A ideia inicial era fazer esta campanha para o
Natal, mas, como já não foram a tempo, acabaram
Em menos de meio ano, entre outubro e fevereiro,
por contribuir para melhorar a Páscoa de várias
a ins tuição católica de solidariedade atendeu
famílias transmontanas.
1.722 famílias que abrangem um total de 4.743
HFI // JGJ
pessoas.
Lusa/ﬁm
Os números aﬂigem a presidente da Cáritas
Fonte: Agência Lusa
de Bragança, sobretudo os das famílias que recorrem à ins tuição pela primeira vez e que, em
janeiro, foram 16 e, em fevereiro, subiram para
20.
"Aqui há uns meses, víamos as no cias e pensávamos que era só para outros meios mais
citadinos e mais longínquos daqui.
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1.3.56

Alfândega da Fé vai par cipar na de formação e sensibilização da comunidade para
Hora do Planeta (2013-03-22 13:14) esta problemá ca. Por isso o município o lança o

desaﬁo a todos para que adiram a esta inicia va,
em defesa de um planeta melhor. Para tal basta
desligar as lâmpadas de casa, do escritório ou de
qualquer lugar em que se encontrar durante os 60
minutos da Hora do Planeta".

1.3.57 "paisagem-corpo-paisagem"
na Galeria Manuel Cunha da
Casa da Cultura Mestre José
A 23 de março, durante uma hora, desligam-se as
Rodrigues, em Alfândega da Fé
luzes nos principais edi cios municipais. O gesto
é de alerta em defesa do planeta.

Pelo Terceiro ano consecu vo os mais emblemá cos edi cios Municipais vão ﬁcar às escuras,
durante a Hora do Planeta. A inicia va acontece à
escala mundial e assume-se como um alerta para
a necessidade de promover a sustentabilidade
de recursos e defender o meio ambiente. A ação
é promovida pela World Wide Fund for Nature
(WWF "Fundo Mundial para a Natureza"), uma das
mais conhecidas organizações ambientalistas não
governamentais a nível mundial.

(2013-03-22 23:47)

Na semana em que se assinalou o Dia Mundial
da Árvore e Floresta Alfândega da Fé inaugurou
uma exposição onde a ﬂoresta/paisagem e a sua
relação, por vezes conﬂituosa, com o corpo se
assume como a temá ca principal.

O Município associa-se a este movimento global e A inauguração da mostra contou com a preas luzes da Casa da Cultura, da Biblioteca Municipal sença do autor, Domingos Loureiro, que pela
e edi cio dos Paços do Concelho vão desligar-se primeira vez expõe em Alfândega da Fé.
entre as 20.30h e as 21.30h, do dia 23 de março.
A abertura da Exposição "paisagem-corpoVai ser assim um pouco por todo o mundo, paisagem" ocorreu no dia 22 de março, e percomo forma de chamar a atenção para questões manece patente ao público na Galeria Manuel
relacionadas com o aquecimento global, mas so- Cunha da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues.
bretudo de alertar consciências para a necessidade
de mudar comportamentos e reduzir consumos U lizando um suporte de mdf ou vidro, Domingos
em defesa do planeta e da qualidade de vida das Loureiro traz a Alfândega um conjunto de obras
onde a paisagem é a temá ca central.
gerações futuras.
A autarquia Alfandeguense "entende esta ini- Florestas socalcas em mdf, paisagens gestuais
cia va como um gesto simbólico, que manifesta pintadas sobre vidro e aguarela retratam a relação
a vontade de con nuar a implementar polí cas entre o corpo e a paisagem.
de promoção da sustentabilidade de recursos e
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Domingos Loureiro é natural de Valongo, mestre
em pintura pela Faculdade de Belas Artes do
Porto, reúne nesta mostra os projetos paralelos
que desenvolve desde 2004. "paisagem-corpopaisagem" vai permanecer em Alfândega da Fé até
ao de 26 de Maio.

registados sobre “ﬂores” feitas de material reciclado, assinalando também aquele que foi o
primeiro dia da Primavera. Nestes trabalhos, colaboraram também os alunos do 1º ciclo antes deste
período de férias.

Onde: Galeria Manuel Cunha da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues – Alfândega da Fé
Quando: Até ao dia 26 de Maio
1.3.59
Entrada: Livre

Torre
de
Moncorvo
já
tem Museu de Arte Sacra
(2013-03-23 01:04)

1.3.58

Dia Mundial da Poesia assinalado em Macedo de Cavaleiros
(2013-03-23 00:52)

No passado dia 15 de Março o Presidente da
República visitou a Igreja da Misericórdia e
inaugurou o Museu de Arte Sacra em Torre de
Moncorvo.
Poe zas, poetas, músicos e macedenses de todas
as idades juntaram-se ontem para celebrar o
Dia da Poesia. No serão, a Biblioteca Municipal
encheu para o recital de música e poesia, num
ambiente de palavras, semân cas e sen mentos O Museu de Arte Sacra está instalado num edque ca vou pela qualidade dos versos mace- i cio con guo à Igreja da Misericórdia onde está
denses.
patente a exposição temporária “ Arte e Fé em
Torre de Moncorvo”,cons tuída por uma pequena
A inicia va da Biblioteca Municipal reuniu au- parte do conjunto das obras da Igreja Matriz e da
tores e amigos da poesia tais como António Igreja da Misericórdia de Torre de Moncorvo.
Cravo, Acácio Pradinhos, Adelaide Garcia, Anabela
Guerra, António Palhau, Capitão Vilares, Carlos Nas salas que cons tuem o museu estão exBap sta, Carlos Vaz, Cónego Manuel Inácio de postos vários objectos litúrgicos, imagens de
Melo, Flávio Bap sta e Luís Panda, aos quais se santos e paramentaria.
juntaram as músicas do Mestre Manuel Lopes,
Bernardino Peredo, Tiago Lito e Armando Santos. Esta obra foi promovida pelo Município de
Torre de Moncorvo em parceria com a Diocese de
Bragança-Miranda, Santa Casa da Misericórdia de
Antes, pela manhã, as crianças par cipantes no Torre de Moncorvo, Paróquia de Nossa Senhora
programa de férias Macedo em Movimento – Pás- da Assunção de Torre de Moncorvo e a Direção
coa 2013, colocaram no Jardim 1º de Maio, em Regional de Cultura do Norte.
frente aos Paços do Concelho, diversos poemas
[EMBED]
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A exposição ﬁca patente no Museu de Arte
Sacra até 14 de Abril de 2013.
Podem beneﬁciar deste projeto os indivíduos que
revelem vulnerabilidade económica e social iden ﬁcada e atestada pelos técnicos das en dades com
acento no núcleo Execu vo do Conselho Local de
Ação Social de Torre de Moncorvo.

1.3.60

Torre de Moncorvo inaugurou
Banco Solidário (2013-03-23 11:21)

1.3.61 12% dos portugueses gastam
mais de 75% do orçamento
mensal em despesas ﬁxas
(2013-03-23 11:24)

O Banco Solidário de Torre de Moncorvo entrou
em funcionamento a par r do dia 22 de Março,
Sexta-feira, realizando-se a inauguração do espaço no mesmo dia, pelas 10h00.

Este espaço localiza-se na Rua Visconde Vila
Maior, nº 11 e 13 nesta vila num edi cio propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Torre
de Moncorvo. Entre o Município e a Santa Casa foi
assinado um protocolo que regula a cedência do
referido edi cio.

O Cetelem tentou perceber que percentagem do
orçamento mensal u lizam os portugueses em
despesas ﬁxas mensais como casa, carro, água,
luz, gás, créditos ou outros. 12 % dos inquiridos
revelam que precisam de mais de 75 % do que
recebem mensalmente para fazer face a estas
despesas e 10,8 % recorrem a menos de 25 %.

São dados que integram um estudo do Cetelem
Este projeto resulta das 28 en dades que con- sobre a Literacia Financeira dos portugueses,
s tuem a Rede Social de Torre de Moncorvo apresentado recentemente.
com o obje vo de promover e contribuir para a
melhoria das condições de vida dos cidadãos e Este mesmo estudo quis ainda saber qual o
famílias económica e socialmente mais vulneráveis, montante que os consumidores portugueses consuprimir as suas necessidades mais imediatas.
seguem suportar mensalmente quando surgem
despesas inesperadas. A maioria (26 %) consegue
O Banco Solidário irá funcionar, nesta fase e ter disponível até 250 euros por mês. Um número
assegurado por voluntários, no seguinte horário: signiﬁca vo de inquiridos aﬁrma que teria total
às segundas-feiras das 10h00 às12h00 e das 14h00 capacidade (21,2 %) e 19 % teria capacidade até
às 16h00, às quintas-feiras das 14h00 às 16h00 e à 500 euros. Somente 10 % não teria qualquer
sexta-feira das 10h00 às 12h00.
po de disponibilidade e 20,2 % suportaria uma
despesa até 100 euros.
Aqui podem ser doados vários bens entre eles
vestuário, calçado e acessórios, brinquedos e ≪Os resultados que ob vemos conﬁrmam a
material didá co, eletrodomés cos, mobiliário e ideia que nhamos da literacia ﬁnanceira em
equipamentos de 1ª infância e livros escolares.
Portugal: com a crise, os portugueses começaram
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a interessar-se mais por estas questões, estão
mais preocupados na forma como gerem o seu
dinheiro, têm um maior cuidado na gestão do seu
orçamento e o ato de poupar começa a ser tendência. De um modo geral, pelos resultados ob dos
parece-nos que estamos perante uma sociedade
de consumo mais informada e consciente≫, aﬁrma
Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do
Cetelem.
O estudo Cetelem sobre a Literacia Financeira
foi realizado entre os dias 18 e 25 de fevereiro em
colaboração com a Mul Dados, através de 500
entrevistas telefónicas a portugueses de ambos
os sexos, com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, residentes em Portugal. O erro
máximo é de 4,4 % para um intervalo de conﬁança
de 95 %. A maioria dos inquiridos pertence à
classe socioeconómica C1 (28 %), 21,4 % à classe
B e 18,2 % à classe C2. Os rendimentos médios
dos inquiridos situam-se entre os 1.050 e 1.500
euros (24,6 %) e entre os 600 e os 1.050 euros (24
%). 35,6 % são licenciados e 25,8 % têm o 12.º ano.

Integrada na feira estava um cortejo medieval
com os alunos e professores do Agrupamento de
Escola de Torre de Moncorvo, que trajados a rigor
ﬁzeram o percurso desde o centro escolar até à
Praça Francisco Meireles. Aí, na presença do rei e
da rainha o arauto procedeu à leitura da carta de
feira, seguindo-se um torneio a cavalo e uma luta
de guerreiros.
No Largo General Claudino decorria a feira,
propriamente dita, com a venda dos mais variados
produtos. No adro da Igreja e na presença dos
monarcas decorreram várias a vidades entre as
quais animação de rua, gaiteiros, bobos e sal mbancos, danças, representações teatrais, falcoaria
e can gas de amigo e can ga de amor.
Durante a tarde e ao mesmo tempo que a
feira, decorreu ainda uma encenação do assalto
ao castelo, com a par cipação dos alunos das
escolas e do Agrupamento de Escuteiros de Torre
de Moncorvo.

No ﬁnal da noite realizou-se uma ceia medieval no
Largo do Castelo, onde os par cipantes ves dos
Estudo Cetelem
a rigor par ciparam de um jantar como na Idade
Média. No ﬁnal, o grupo de Teatro Alma de Ferro,
apresentou a peça de teatro “ A Farsa de Inês
1.3.62 Feira Medieval animou Centro Pereira”, para o público presente.

Histórico de Torre de Moncorvo A população local também aderiu à inicia va
(2013-03-24 11:51)

e muitos foram os munícipes que se deslocaram
à vila quer para par cipar, quer para adquirir os
produtos à venda nas barraquinhas instaladas no
Largo General Claudino.
[EMBED]

O Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo
e o Município de Torre de Moncorvo promoveram
no passado dia 15 de Março mais uma Feira
Medieval em Torre de Moncorvo.
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1.3.63

Autarca de Mirandela diz 1.3.64 Rotas do Douro desaﬁadas a
que "toda a gente foge" de
agregarem-se para conquissoluções para a linha do Tua
tar mercados internacionais
(2013-03-25 20:39)

(2013-03-26 00:03)

A chefe de Projeto de Missão do Douro, Célia
Ramos, desaﬁou hoje os agentes das rotas turíscas da região a promoverem em conjunto os
produtos que representam para criar valor e ir à
procura de mercados internacionais.

O presidente da Câmara de Mirandela, António
Branco, acusou hoje as en dades envolvidas de
estarem a fugir do problema da linha do Tua,
prolongando a indeﬁnição sobre o futuro, o que
pode deixar sem transporte as populações da
zona.

Segundo o autarca social-democrata, a CP e a
Refer alegam não ter mais responsabilidades
depois de proposta a desclassiﬁcação da linha e o
Ins tuto de Mobilidade e Transportes Terrestres
(IMTT) tarda em deﬁnir um novo modelo de
gestão.

Célia Ramos foi uma das intervenientes no
Congresso Internacional Rotas Turís cas – "Valorização e Posicionamento", em Mirandela, no
distrito de Bragança, que juntou as Rotas do Azeite
de Trás-os-Montes, anﬁtriã, do Vinho do Porto e
das Vinhas de Cister. Os recursos estão iden ﬁcados, segundo observou, mas falta "agregar os
vários atores públicos, privados, as associações,
universidades, no sen do de uma promoção
conjunta, de ganhar massa crí ca, visando a
internacionalização e desta forma trabalhar a
procura".produtos que representam para criar
valor e ir à procura de mercados internacionais.
"É na agregação do conjunto dos nossos produtos que nós, de facto, podemos ser diferentes
e porque todos eles têm qualidade, podem
aﬁrmar-se em conjunto", considerou.produtos
que representam para criar valor e ir à procura de
mercados internacionais.

O comboio não circula há mais de quatro anos
na maior parte desta ferrovia e a expecta va de
regresso ﬁxou-se no plano de mobilidade contrapar da da barragem do Tua, mas os responsáveis
avisam agora que os carris só serão reabilitados se
houver ﬁnanciamento europeu.
Da mesma maneira que se conta a história do
Lusa
vinho do Porto a milhares de visitantes que entram em Gaia, muitos deles com des no ao Douro,
"é contar-lhe também a história do azeite, dos
enchidos, da castanha, da amêndoa, doçaria",
considerou.produtos que representam para criar
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valor e ir à procura de mercados internacionais.
Célia Ramos constatou que "a oferta está trabalhada, com "uma grande aposta nas infraestruturas,
nos equipamentos, na recuperação dos centros
históricos, das aldeias, material publicitário, agora
é preciso trabalhar o lado da procura".produtos
que representam para criar valor e ir à procura de
mercados internacionais.

1.3.65 Macedo de Cavaleiros já é a
Capital Nacional da Apicultura
(2013-03-26 00:06)

"Tenho de trabalhar, fazer promoção, e ir buscar a internacionalização, outros mercados, de
forma a podermos de facto criar valor a par r
dos nossos recursos, do território", acrescentou.produtos que representam para criar valor e ir
O Ins tuto Nacional da Propriedade Industrial
à procura de mercados internacionais.
registou na úl ma sexta-feira a marca Macedo
de Cavaleiros – Capital Nacional da Apicultura.
Este é o caminho defendido também pelo anﬁtrião, Jorge Morais, presidente da Rota do Azeite
de Trás-os-Montes, que apontou o congresso de
hoje como espaço de reﬂexão e de par lha, em
que deram também testemunho rotas turís cas de
outras zonas de Portugal e de Espanha.produtos
que representam para criar valor e ir à procura de
Este processo promovido pela Câmara Municimercados internacionais.
pal atribui a Macedo de Cavaleiros o reconhecimento pela sua tradição nesta a vidade, que
O congresso faz parte de um diálogo que as
tem registado nos úl mos anos um grande detrês rotas turís cas do norte de Portugal vêm
senvolvimento, ao mesmo tempo que virá gerar
desenvolvendo há dois anos.produtos que reprevisibilidade e notoriedade ao concelho.
sentam para criar valor e ir à procura de mercados
internacionais.
A apicultura é o nome dado à arte de criação
e exploração das abelhas, abrangendo uma a viA ambição de "venderem" juntos a região do
dade económica que vai muito além da “simples”
Douro comum a todos poderá materializar-se
extração do mel. Está presente nas indústrias de
no projeto de internacionalização da Rota do
produtos de beleza, alimentar, vernizes, têxteis ou
Azeite de Trás-os-Montes, que se prepara para ir
na produção de cera, já com unidade de moldagem
à conquista dos mercados emergentes do Brasil,
no concelho macedense.
Moçambique e também Macau.
HFI // JGJ
O impacto desta a vidade em Macedo de CavLusa/ﬁm
aleiros tem sido crescente, concelho que acolhe a
Confraria do Mel, com membros de 10 distritos do
Fonte: Agência Lusa
país e alguns espanhóis, o único Museu do Mel e
da Apicultura do país, e que de há 3 anos a esta
parte é palco em fevereiro da Apiocasião, feira que
em 2013 contou com 52 stands, sendo 12 ligados à
apicultura. O interesse dos jovens, mesmo alguns
licenciados, é também signiﬁca vo “pois veem
nesta a vidade uma oportunidade de emprego”,
diz Francisco Rogão, Grão-mestre da Confraria do
Mel.
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Azibo, a prova inaugural do Open Regional de
A componente forma va é, no entendimento Maratonas, que ontem decorreu em Macedo de
do confrade, “muito importante dado que per- Cavaleiros.
mitem a acumulação de conhecimentos essenciais
para uma melhor exploração.” E nesta área também o concelho ganha destaque nacional, com
uma oferta de formação sem comparação que aqui
traz alguns dos melhores especialistas mundiais, Nesta organização da Associação da Bela Vista,
“mo vo pelo qual falar em Macedo de Cavaleiros é os 180 atletas percorreram alguns dos caminhos
já um chamariz para atrair pessoas de todo o país, mais bonitos do concelho macedense, passando
incluindo ilhas e mesmo estrangeiros.
naturalmente pela área da Paisagem Protegida da
Albufeira do Azibo.
Só o ano passado, por exemplo, na formação de
Criação de Rainhas, es veram aqui 450 pessoas, Na Maratona, o ciclista da Rompe Trilhos Clube
formando, na altura em que fomos para o ter- BTT, Manuel Melo, percorreu os 68 km em
reno, aquele que foi com certeza um dos maiores 3:04:20h, vencendo também no escalão Sub
grupos de apicultores fardados em todo o mundo.” 23/Elite. Com mais 7 segundos, Pedro Fragoso
da Skoda/Crea ve Moto/acrtx, foi o 2º da geral,
Este período de primavera é rico em formações, vencendo no escalão Master 30.
que vêm permi r tanto a expansão de conhecimentos, como a aprendizagem dos primeiros O 3º da geral Francisco Travassos, que foi o 2º
passos nesta a vidade: Análises do mel – 6 e 7 nos Sub 23/Elite, teve o tempo de 3:11:17h. A
de abril; �Formação Inicial de Apicultura – 12, 13 Meia Maratona, disputada ao longo de 43 km,
e 14 de Abril (1ª formação) e 10,11 e 12 maio (2ª foi ganha por Nuno Montanha também da Skoda,
formação);�Colheita de Pólen – 19 e 20 de abril; com o tempo de 1:50:21h. César Quitério do
�Desdobramentos – 21 abril e 18 de maio; �Cri- Clube Ciclismo de Mirandela, foi o 2º da geral
ação de Rainhas – 27 de abril; e��Formação Total com 1:52:02h, vencendo no escalão Master 30.
(apicultor acompanha desde o processo inicial até Leonardo Lico, dos Amigos do Campo Redondo,
à colheita no ﬁm da época) – a decorrer com duas com 2:01:36h foi o 3º e o vencedor no escalão
turmas de 60 formandos no total, divididos em 8 Master 40.
sessões.

1.3.67 Parque Natural do Vale do Tua
1.3.66 Arranque do Open Regional de
com 900 mil euros/ano para ﬁMaratonas em Macedo de Cavnanciar projetos (2013-03-26 01:00)
aleiros (2013-03-26 01:00)

A barragem de Foz Tua deu origem a um novo parManuel Melo na Maratona e Nuno Montanha que natural em Trás-os-Montes que terá 900 mil
na Meia Maratona foram os vencedores do BTT euros por ano para distribuir por projetos para
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o desenvolvimento económico dos territórios albergava uma laboriosa comunidade de cristãosabrangidos, anunciou hoje o responsável.
novos que tornavam ﬂorescente a indústria de
tecidos de linho, lã e seda, comunidade que foi
desmantelada pela Inquisição em uma verdadeira
A inicia va par u da Agência para Desenvolvi- operação de limpeza étnica. Fugidos de Sambade,
mento do Vale do Tua, um organismo criado como os marranos ﬁzeram-se judeus novos e na diáspora
contrapar da pelo empreendimento hidroelétrico ajudaram à construção do mundo moderno. Em
em construção no limite dos distritos de Bragança França, como professor da universidade de Paris
e Vila Real e que vai gerir o fundo que a EDP e renomeado inves gador do Centro de Estudos
aprovisionará anualmente com 3 % da faturação Espaciais, Jacques Blamont apresenta-se como
de energia.
descendente direto de uma das famílias fugidas
de Sambade há 400 quase anos.
A barragem só estará concluída em 2016, mas
a empresa começou a fazer a transferências ﬁnan- Em Vancouver, Canadá, o famoso arquiteto
ceiras desde o início da construção, há dois anos, Richard Henriques, no museu que construiu de
e a forma que a agência encontrou para aplicar as sua família, reclama a herança dessa gente que
verbas foi a criação do parque, como explicou à de Trás-os-Montes par u e foi dar vida a chãos
Lusa José Silva, o diretor execu vo.
da Jamaica e outras terras das Índias Ocidentais.
Acontecimentos e histórias retratadas no livro
““Os Marranos de Trás-os-Montes: judeus novos
na diáspora: o caso de Sambade”.

1.3.68

Apresentação de projetos turísA apresentação da obra assume-se como um
cos e culturais em Sambade ponto de par da para debater questões rela(2013-03-27 00:23)

cionadas com o turismo cultural e religioso no
concelho/região. Até porque este lançamento
pode ser entendido como uma oportunidade para
começar a trabalhar as bases da criação de uma
rota dos Judeus em Trás – os – Montes.

Esta intenção vai ao encontro de outros projetos que município quer desenvolver na freguesia.
Está em marcha um projeto que visa promover
a dinamização turís ca e cultural de Sambade,
através do recurso às novas tecnologias e valorização das suas gentes, história e tradições. Trata-se
Vai ser lançado, no dia 30 de março, pelas 16.30h,
do “Sambade, aldeia tecnológica e turís ca”, que
na Junta de Freguesia de Sambade, o livro “Os
vai permi r transformar a an ga Escola Primária
Marranos de Trás-os-Montes: judeus novos na
num Centro de Interpretação do mundo rural e
diáspora: o caso de Sambade”.
adaptar o atual edi cio da Casa do Povo em Centro
Cultural Tecnológico.
Um inves mento no valor de cerca de 350 mil
euros, ﬁnanciados em 85 % pelo PROVERE, que
Trata-se de uma obra da autoria de António
vai ser dado a conhecer no dia em que o turismo
Júlio Andrade e Maria Fernanda Guimarães, que
cultural e religioso vai estar em destaque na
se debruça sobre a presença judaica nesta aldeia,
freguesia.
a sua dizimação, fuga provocada pela inquisição e
a aﬁrmação além-fronteiras.
O que é facto é que no século XVII, Sambade,
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1.3.69

Um mês de teatro em Vila De destacar ainda a inclusão no programa de
Real e Bragança com o Fes val duas peças premiadas: ’ Três dedos abaixo
Internacional “ Vinte e Sete” do joelho’, de Tiago Rodrigues/Mundo Perfeito
(2013-03-27 00:26)

(Prémio SPA para o Melhor espectáculo de 2012 e
nomeação para Melhor Texto 2012) e ’O doente
imaginário’ (Prémio da Crí ca 2012 para a melhor
encenação).
Numa vertente mais contemporânea, o Vinte
e Sete de 2013 traz até á região transmontana
peças de companhias e ar stas como Teatro da
Garagem, Mala Voadora, Palmilha Dentada, Teatro
do Bolhão e Mónica Garnel.

Do estrangeiro chega-nos companhias como a
“Elefante Elegante”, com uma produção para a
Começou, quarta-feira, 27 de março, Dia Mundial
infância, e a brasileira Deborah Colker, com uma
do Teatro, a nona edição do Fes val Internacional
representação de dança in tulada ‘Tatyana’.
Vinte e Sete, promovido pelo Teatro de Vila Real
e pelo Teatro Municipal de Bragança.
Da programação complementar faz ainda parte a
Companhia Olga Roriz, com a sua úl ma produção
coreográﬁca ‘A cidade’.
Durante um mês companhias nacionais e esPara a infância há ainda ‘O que vai na cabeça
trangeiras serão responsáveis pela apresentação
do menino Manuel’, do Teatro Bruto, com texto de
de 21 espetáculos teatrais, onde se incluem peças
Manuel António Pina.
dos dramaturgos Gil Vicente, Molière e Carlo
Goldoni.
O fes val Vinte e Sete decorre em Vila Real e
Bragança, numa organização dos teatros municiEsta nona edição do fes val prolongar-se-á até
pais das duas cidades.
ao dia 27 de Abril e a organização do evento diz
ter a preocupação de trazer até às duas cidades
transmontanas produções para todos os géneros
de públicos e escalões etários, apesar deste ano
o teatro clássico ter um lugar de destaque, com
peças dos três referidos autores e que são um
marco da dramaturgia universal.
Dos grupos de teatro presentes há a destacar
“Os Ar stas Unidos” que vão apresentar ‘A estalajadeira’, do italiano Carlo Goldoni, enquanto o
Teatro Nacional São João traz a Trás-os-Montes a
peça ‘O doente imaginário’, do dramaturgo francês
Molière.
O Teatro Nacional D. Maria II apresenta ‘Gil
Vicente na horta’, produção inspirada em textos
do autor português Gil Vicente, sendo esta uma
produção dirigida especialmente ao público escolar.
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Saiba mais aqui ≫≫

Ver calendário ≫≫

1.3.70

Seminário Final do Projecto 1.3.71 Tradições da
OILCA (2013-03-27 01:00)
vivem
em

Páscoa sobreTrás-os-Montes

(2013-03-27 15:14)

Durante a semana que antecede a Páscoa, aldeias
e vilas transmontanas revivem tradições cristãs
e pagãs que remontam à época medieval, desde
a procissão dos "sete passos", as vias-sacras,
queima do Judas ou o enterro do bacalhau.

Alexandre Paraﬁta, etnógrafo e professor da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), explicou hoje à agência Lusa que "os autos
da paixão, as endoenças e as vias-sacras traduzem
cenários de luto, de reﬂexão dolorida, expressos
dos tons roxos e negros das celebrações".

O Centro para a Valorização de Resíduos (CVR)
promove no próximo dia 26 de Março o evento
ﬁnal do projeto OiLCA - Melhoria da compe vidade e redução da pegada de carbono do setor
do azeite, mediante a o mização da gestão de
resíduos e implementação de uma ecoe queta,
inicia va coﬁnanciada pelo FEDER ao abrigo do Em contrapar da, a "queima do Judas e o enPrograma INTERREG IV B SUDOE.
terro do bacalhau representam impulsos eufóricos
de catarse e libertação perante os constrangimenA sessão decorrerá na Escola Proﬁssional de tos quaresmais".
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais,
em Mirandela, entre as 11h e as 17h.
Alexandre Paraﬁta salientou que a tradição dos
"sete passos" mantém-se em Freixo de Espada à
O programa inclui duas sessões. A primeira Cinta como "caso único no país".
dedicada ao teste de uma ferramenta informá ca
e a segunda à exposição dos resultados alcançados Em plena escuridão e ao soarem as badaladas
durante a execução do projeto OiLCA.
da meia-noite, dois homens encapuçados de negro arrastam pela calçada correntes de ferro, num
A par cipação é gratuita mas de inscrição obri- ritual que prossegue com uma "velhinha" coberta
gatória, podendo as mesmas serem efetuadas por um negro manto e capuz, que transporta
para o endereço de correio eletrónico ape- numa mão uma lamparina de azeite, um cajado e
dro@cvresiduos.pt, com a indicação das sessões bota de vinho.
em que se inscreve, incluindo almoço.
Mais comuns em Trás-os-Montes são, segundo
o inves gador, os autos da paixão, enquanto
representações de teatro popular, que narram
os úl mos dias de Cristo, desde a traição até à
morte e deposição na cruz, e envolvem dezenas de
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ﬁgurantes que representam, por exemplo, Cristo, Isto, apesar de se estarem a espalhar também
Judas, Caifaz, Pilatos, Fariseu ou o Diabo.
pela região os novos hábitos "consumistas" dos
ovos e coelhos da Páscoa.
Algumas aldeias, acrescentou, ainda conservam PLI // JGJ
as 14 cruzes, ou cruzeiros, que representam as 14 Lusa/Fim
estações que a via-sacra cumpre simbolizando o
Fonte: Agência Lusa
calvário de Cristo a caminho da cruciﬁcação.
No concelho de Vinhais, "a vida dos campone- "Sete Passos” , em Freixo de Espáda à Cinta,
ses muda radicalmente a par r de Quinta-Feira ﬁlmado pelo cineasta Leonel Brito
Santa".
Segundo Alexandre Paraﬁta, na aldeia de Es- IFRAME: h p://www.youtube.com/embed/M8llN73bAnc
pinhoso, ao meio dia toca o sino e as pessoas
param por completo de trabalhar mal ouvem soar
a primeira badalada e, com exceção dos mínimos
afazeres domés cos, ninguém trabalha na aldeia 1.3.72 Tradições de Páscoa em Trás-osaté sábado à mesma hora.

Montes (2013-03-27 19:16)

Em Vinhais está também "muito viva" a tradição
Trás-os-Montes, um amplo território que na atudas endoenças, um ritual que narra "a procura
alidade se distribui pelos distritos de Vila Real e
desesperada de Cristo por Nossa Senhora".
Bragança, mantém ainda - resultado de um longo
processo de isolamento e de um fraco índice de
Em Montalegre, mantém-se a Queima de Juurbanização -, muitas das tradições que ao longo
das, no sábado que antecede a Páscoa, uma
da sua história se foram cimentando entre as
tradição onde se representa o julgamento de
comunidades rurais.
Judas Iscariotes, por ter traído Cristo por "trinta
dinheiros".
A semana que antecede a Páscoa é um bom
exemplo das tradições cristãs e pagãs que anualJá em Constan m, Vila Real, subsiste a tradição
mente se repetem de uma forma cíclica neste
do "enterro do bacalhau", ritual que consiste em
território. Os autos da paixão, a procissão do
escoltar um "bacalhau enorme feito de cartão por
Senhor dos Passos, as endoenças, as vias-sacras
militares, o qual, por sua vez, é julgado perante
e as queimas do Judas são alguns dos exemplos
carrascos, juízes e advogados". O cas go a incidir
desses ancestrais hábitos que sobreviveram até
sobre o bacalhau simboliza a libertação dos conaos dias de hoje e que ano após ano se repetem
strangimentos da Quaresma, que não permi a o
em muitas das nossas localidades.
consumo de carne.
Estas seculares tradições cumprem-se todas
na semana que medeia entre o “Domingo de
Ramos” e o “Sábado de Aleluia”, e são , na sua
maioria, manifestações fortemente marcadas por
sen mentos religiosos, apesar de estar sempre
presente um substrato cultural que as relaciona
de uma forma inequívoca com a vertente lúdica e
Alexandre Paraﬁta referiu ainda que a tradição
pagã que ainda permanecem arreigadas no seio
gastronómica transmontana neste período incide
da cultura destas comunidades rurais.
sobre a confeção dos folares que, após o prolongado jejum da quaresma, aparecem recheados
Os autos da paixão e as vias-sacras são expressões
das melhores carnes.
cole vas de fé, de uma fé bem sen da, mas onde
ainda moram fortes inﬂuências de uma encenação
Por ﬁm, no domingo de Páscoa realiza-se o
compasso, que se traduz num cortejo presidido
pelo pároco que visita as casas dos ﬁéis dando
a cruz a beijar e aspergindo com água benta os
compar mentos.
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provinda do teatro popular, apesar do sen mento
predominante ser o luto e a dor pesarosa pela
morte de Jesus Cristo; um luto e uma dor que se
exprimem através de tons carregados de roxo e de
negro, cores essas que expõem tristeza, melancolia, reﬂexão, penitência e todo o sen mento de
perda e de sofrimento que antecipa o mistério
pascal. Em todos os casos são recuperadas as
catorze paragens que integram as estações da via
sacra, e aldeias há que ainda conservam intactos
os cruzeiros que representam cada uma dessas
estações.
É nos autos da paixão que se encontra uma
das mais elaboradas expressões do teatro popular. Com uma par cipação cole va e efe va
da comunidade, estas representações integram
velhos e novos, homens e mulheres, e quase
sempre a ngem picos de realismo que alguns dos
par cipantes até chegam a parecer ﬁguras saídas
do Novo Testamento. Por estes autos passam
as narrações dos úl mos dias da vida de Jesus
Cristo, e neles intervêm personagens como os
discípulos, com Judas em primeiro plano, Herodes,
Caifaz, Pilatos, Fariseu, Maria Madalena, soldados
romanos ou mesmo o Diabo, culminando todas
essas encenações na deposição do ﬁlho de Deus
na cruz.

uma produção de 1979 para a RTP com a realização de Leonel Brito e textos de Rogério Rodrigues.
A par r da meia-noite de sexta-feira santa, uma
ﬁgura encapuçada de negro, dobrada pelo tronco,
circula pelo adro da igreja matriz de Freixo com
uma luminária a pender-lhe das mãos, enquanto
à porta do templo são entoados cân cos com
vozes exclusivamente masculinas. Posteriormente,
pelas ruas do Centro Histórico da vila, mais duas
dessas ﬁguras, também encapuçadas e ves das de
negro, arrastam objetos de metal num estridente
ruído, enquanto, seguindo-os de perto, o mesmo
grupo de homens con nua a entoar cân cos em
diversas paragens pré-estabelecidas, com a ﬁgura
que transporta a lamparina a encabeçar o cortejo.
A procissão pagã dos "Sete Passos" trata-se de um
culto aos mortos, um culto a todos os mortos que
é entoado na véspera do sábado de aleluia, o dia
em que foi anunciada a ressurreição do ﬁlho de
Deus.
Já em Mogadouro, a tradição ancora numa essência histórica melhor deﬁnida no tempo. A
“Procissão dos Passos” é uma das muitas manifestações pascais que durante a época quaresmal
se realizam na região do nordeste transmontano.
O Senhor dos Passos de Mogadouro é uma manifestação religiosa com contornos vincadamente
históricos que se realiza de dois em dois anos nesta
vila transmontana. Segundo alguns inves gadores,
surgiu pela mão de Luís Alvares Távora, Senhor de
Mogadouro, que deu o impulso, em 1559, para
a criação da Confraria da Igreja da Misericórdia.
A procissão sai da igreja da Misericórdia e segue
até ao convento de S. Francisco que se situa no
fulcro urbano da localidade. O cortejo é de matriz
marcadamente religioso, mas mantém contornos
etnográﬁcos que remontam ao séc. XVII.

Mas o sen mento de perda vivida, sen da e
transmi da pela população durante a Semana
Santa em Trás-os-Montes tem a sua mais peculiar
e enigmá ca expressão no concelho de Vinhais,
uma das localidades da região onde ainda previvem e se registam alguns ves gios das chamadas
endoenças. Aqui existe um ritual onde se interpreta e encena a procura e a busca de Nosso
Senhor Jesus Cristo, e todos os habitantes das
pequenas aldeias se perguntam, uns aos outros, e
entre vizinhos e amigos, se “alguém por aí o viu”. Num campo mais lúdico há a registar as “queimas
de judas”, manifestações fes vas e de algum
Também em Freixo de Espada à Cinta permanece excesso que marcam o ﬁm de um tempo de reainda bem viva e preservada a procissão dos "Sete strições e penitência que foram impostas durante
Passos", uma não menos enigmá ca manifestação o período da quaresma.
pagã que marcam a Semana Santa e cujos contornos deixam transparecer claras inﬂuências de Em Constan m, uma aldeia localizada às poruma tradição an quíssima, com provável origem tas da cidade de Vila Real, renasceu há alguns
na época medieval. Desta tradição existe um anos pelas mãos dos habitantes da localidade um
riquíssimo documento cons tuído por um ﬁlme in- destes costumes an gos que esteve muito tempo
tulado “Encomendação das Almas – Sete passos”, adormecido. A Queima de Judas, o traidor, é re115

alizada na noite de sábado de aleluia, véspera do
domingo de Páscoa, e reúne dezenas de pessoas
num cortejo cons tuído por várias ﬁguras que
transportam tochas acesas pelos arruamentos
da aldeia, vindo depois toda a representação a
culminar na praça principal, num cenário dantesco,
onde Judas é queimado entre gritos e risos de escárnio, numa representação que dizem “teatralizar
a vingança do povo contra Judas que traiu Jesus”.
O mesmo espirito tem a “Queima de Judas
em Montalegre”, também realizada no “Sábado
de Aleluia”. O município cons tui anualmente um
concurso com inscrições prévias para incen vo
geral da população e com o intuito de manter
viva a tradição. Este ano o evento conta com a
encenação da peça de teatro popular "Tá calado,
ó Judas!".

a hora simbólica que marca o arranque das fesvidades do dia de Páscoa, dia marcado pelo
encontro de famílias, pelo ritual eucarís co e pela
convivialidade e confraternização que se faz à
volta mesa. Gastronomicamente a Páscoa está
marcada por manjares como o folar, o borrego
ou o cabrito assado, e no domínio religioso pela
tradição do Compasso.
Como refere Ernesto Veiga de Oliveira no seu livro
“Fes vidades Ciclicas em Portugal”, “no Nordeste
montanhoso e planál co de Trás-os-Montes, o
folar é uma bola redonda, em massa dura, feita
com farinha, ovos, leite, manteiga e azeite, que
encerra bocados de carne de vitela, frango, coelho,
porco, presunto e rodelas de salpicão, cozidos dentro de massa, que junto deles ﬁca mais tenra com
a gordura que deles se desprende. Por seu turno,
estes folares, podem ser, segundo as regiões,
grandes e altos, em massa fresca (Bragança), ou
achatados e pequenos, em massa seca, (Freixo de
Espada à Cinta). Cozem-se geralmente em grande
número, e con nua-se a comê-los mesmo passada
a Páscoa, sendo especialmente próprios para levar
de merenda”.

Nestes meios rurais mantém-se ainda o hábito
de ao meio dia de quinta-feira santa tocar o sino
a ﬁnados, o que signiﬁca o anúncio simbólico da
morte de Cristo. A par r desse momento todas
as pessoas abandonam os seus afazeres agrícolas
e regressam a casa para cumprir o “dia santo de
guarda”, permanecendo sem trabalhar, e muitas
delas em jejum, até ao meio dia de sexta-feira.
Muitos destes folares con nuam a ser feitos
em casa, no forno a lenha onde normalmente se
Em outras localidades só no “Sábado de Aleluia”, cozia o pão, mas também nas padarias locais que
à meia-noite, se volta a tocar os sinos das igrejas. neste período alugam os fornos especiﬁcamente
Este ato radica numa tradição muito ancestral para cozer a massa dos folares.
já relatada nos inícios do séc. XX por Francisco
Manuel Alves, o pres giado historiador, antropól- Ainda no domínio da gastronomia, o cabrito
ogo e arqueólogo transmontano, na sua obra assado está a subs tuir o cordeiro ou o borrego,
“Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de embora não há muitos anos estes cons tuíssem o
Bragança”. Segundo essa tradição, “a bênção para prato pico que estava por absoluto generalizado
o que repica os sinos na noite de Páscoa da Ressur- no almoço de todas as famílias no domingo de
reição, toda passada em toques fes vos de sinos, Páscoa. O cordeiro, símbolo da Páscoa Cristã,
consiste em ser muito feliz no encontro de ninhos assumia aí também uma dimensão e um sen do
de aves com pássaros”. Mas o toque do sino de comunhão, uma vez que personiﬁcava Cristo,
assegura um signiﬁcado de maior relevância para o ﬁlho e cordeiro de Deus que foi sacriﬁcado para
estas comunidades. Ele signiﬁca o ﬁm da tristeza, remissão dos pecados de toda a humanidade.
do silêncio, das restrições e do luto e anuncia um
novo tempo de alegria, de vida, de ressurgimento, Mas o dia de Páscoa, na maior parte das aldeias,
de renovação, de esperança, de felicidade e de vilas e cidades da região ﬁca sobretudo marcado
uma outra vida que se espiritualiza e interior- pela alegria da visita pascal - o chamado Comiza através do exemplo da Ressurreição de Jesus passo. Algumas exceções se registam como, por
Cristo e da sua perpetuação através da vida eterna. exemplo, em Macedo de Cavaleiros, onde a visita
pascal se realiza na segunda-feira seguinte. Num
A meia-noite do sábado de aleleuia é portanto número reduzido de aldeias ou lugares a visita do
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Compasso pode ser transferida para o domingo celebra este domingo, os que são a ngidos pelas
imediatamente a seguir à Páscoa, surgindo assim consequências de crises “sociais e económicas” e
o domingo de Pascoela como habitualmente é têm o “coração ferido”.
designado pelos transmontanos.
O Compasso nada mais é do que um grupo
de paroquianos que leva à frente o padre numa
visita a todas as casas onde é dada a beijar uma
cruz com Cristo cruciﬁcado. Neste ritual o pároco
entra nas casas de todos os ﬁéis e benze-a com
água benta, enquanto é anunciada por todos a boa
nova da Ressureição de Cristo: “Aleluia, aleluia,
Jesus Cristo Ressuscitou!”.
Nesta cerimónia, recorda-nos Ernesto veiga de
Oliveira, “o padre, de sobrepeliz e estola, precedido
dos membros da confraria ou paróquia, de opa, e
levando o cruciﬁxo, a campainha e a caldeirinha,
corre a freguesia a levar aos paroquianos a Boa
Nova e a bênção pascal e a rar o folar. O padre
entra nas casas cuidadas e embelezadas e, com
a saudação tradicional dá a cruz a beijar a todos
os presentes que seguem o ≪compasso≫ e que se
reúnem e ajoelham na sala principal em redor da
melhor mesa da casa que está coberta com uma
toalha de linho rendada, ao lado do cruciﬁxo, dos
cas çais, de jarras ﬂoridas e de um pires ou de
uma taça com o ≪folar≫, geralmente um envelope
com dinheiro dentro”.
A. Luis Pereira

“Gostaria de saudar a todos, e de modo especial os doentes, os mais velhos, os que vivem
a solidão, os que são ví mas da pobreza, do
desânimo, da impaciência e das crises sociais e
económicas provocadas”, refere D. José Cordeiro,
num texto divulgado na página da diocese transmontana na internet.
O prelado sustenta que a fé celebrada na Páscoa faz “todo o sen do” quando torna os ﬁéis
“mais irmãos e cidadãos mais a vos para se realizar a jus ça e a paz, o perdão e o amor”.
“A toda a Diocese de Bragança-Miranda, na esperança que a Palavra da Salvação seja uma
semente de vida, grito hoje a nossa alegria: Jesus
Cristo ressuscitou! Sim, Ele vive para sempre e
também por nós”, conclui.
Agência Ecclesia

1.3.74 Primeiro Encontro Livreiro de
Trás-os-Montes e Alto Douro
(2013-03-28 00:00)

1.3.73

Bispo de Bragança-Miranda
recorda quem sofre com
≪crises
sociais e económicas≫ (2013-03-27 20:45)

Decorreu no passado dia 24 de Março, na livraria
Traga-Mundos em Vila Real, o I.º Encontro
Livreiro de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O bispo de Bragança-Miranda recordou na sua
mensagem para a Páscoa de 2013, que a Igreja
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— excepcionalmente, porque o úl mo domingo
A inicia va par u daquela mesma livraria, que de Março coincide com a Páscoa — o IV Encontro
lançou o desaﬁo a que muitas outras responderam Livreiro realiza-se na tarde do primeiro domingo
com o seu incen vo, sendo que dessas nem todas de Abril, dia 7.
puderam marcar presença. Ainda assim, para
além da Traga-Mundos – livros e vinhos, coisas
e loisas do Douro, 5 livrarias da região – a saber,
a Poé ca – livros, artes e eventos (Macedo de 1.3.75 Indústrias tradicionais dão sinais
Cavaleiros), a Livraria Rosa d’ Ouro (Bragança,
posi vos à economia regional
Livraria Aguiarense (Vila Pouca de Aguiar), a
(2013-03-28 00:02)
Livraria Dinis (Valpaços) e a Livraria Branco (Vila
Real) – responderam aﬁrma vamente ao convite
para se sentarem à mesma mesa e debaterem
preocupações comuns e sinergias possíveis para
uma melhor estratégia de aﬁrmação das livrarias
ditas “tradicionais”.
Os livreiros deixaram o seu testemunho e algumas
preocupações derivadas da própria conjuntura actual, mas do encontro saíram já algumas intenções
de conciliação de esforços, nomeadamente ao
nível da par lha de novidades editoriais de cada
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
concelho, da cooperação na apresentação de livros
Regional do Norte (CCDR-N) publicou ontem
de autores na região e da permuta de informação
o bole m “Norte Conjuntura”, rela vo ao 4º
sobre eventos que cada uma realiza na sua região.
trimestre de 2012, com os dados disponíveis até
19 de março.
Para enriquecer o debate, foram também convidadas a escritora Hercília Agarez e a jornalista
Patrícia Posse, que deixaram as suas perspec vas,
inclusivamente enquanto leitoras e frequentaDestacam-se os indicadores rela vos às indúsdoras de livrarias. Hercília Agarez sublinhou os
trias tradicionais, nomeadamente, os aumentos,
perigos da promiscuidade dos livros com ar gos
observados a nível nacional, no setor têx l (+5
que pouco digniﬁcam a literatura (como é o ex%, em termos homólogos) e no vestuário, que
emplo dos hipermercados), e a importância do
assis u a um aumento de 9 % na produção e de
atendimento personalizado e de proximidade nos
7,6 % na faturação. Também o calçado, após vários
espaços livreiros. Patrícia Posse referiu, entre
trimestres em queda, viu aumentar a produção
outros aspectos, a importância da emergência de
em 9 % e o volume de negócios em 8,9 %.
novos espaços mul funcionais vocacionados para
o livro numa dimensão mais cultural.
No domínio das exportações nortenhas, registouse um crescimento, em valor, de cerca de 1,8 %
No sen do de manter a con nuidade do de(face ao trimestre homólogo), ainda que manbate e de trazer cada vez mais livrarias para o
tendo a tendência de desaceleração, jus ﬁcada,
mesmo, ﬁcou já agendado para o dia 2 de Junho
sobretudo, pelas quebras nas exportações de
um novo encontro, que decorrerá, desta feita, na
combus veis e de metais preciosos.
Livraria Poé ca, em Macedo de Cavaleiros.
No domínio do mercado de trabalho A taxa
Recordamos que esta inicia va surge na sequênde desemprego na região a ngiu os 17,8 %. O
cia do Encontro-Livreiro nacional, que acontece
emprego regional sofreu, assim, uma diminuição
uma vez por ano (sempre no úl mo domingo de
de 4,7 % (em termos homólogos), para a qual conMarço) em Setúbal, na Livraria Culsete. Este ano
tribuíram, sobretudo, a construção e as indústrias
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transformadoras.

património, numa relação harmoniosa com o
desenvolvimento.

Pela posi va, destacouse o sector primário, ao
apresentar um acréscimo de 13 mil indivíduos empregados, bem como a con nuação do aumento
do emprego na população com habilitação ao
nível do ensino superior e entre os trabalhadores
isolados por conta própria.

Segundo o PEV, “o estatuto de ‘Parque Natural só pode ser entendido como uma afronta a
todos os que pugnam pela preservação e conservação dos valores naturais e culturais e que
acreditam no contributo que os instrumentos
de classiﬁcação podem dar para o cumprimento
Tanto o ﬁnanciamento das empresas, como o desta missão”.
das famílias, sofreram novas reduções. Mas, em
contraciclo, o incumprimento bancário das empre- O PEV, em comunicado de imprensa distribuído à
sas, que vinha a aumentar desde ﬁnais de 2010, Comunicação Social considera que “a criação deste
registou uma ligeira diminuição.
‘Parque Natural’ é um uso abusivo e inadmissível
dos instrumentos de classiﬁcação previstos na Lei
O bole m "Norte Conjuntura” disponibiliza, e uma descredibilização total das en dades que
trimestralmente, uma análise nos domínios do dão cobertura a esta decisão, nomeadamente
mercado de trabalho, endividamento das famílias os organismos competentes do Ministério do
e das empresas, comércio internacional, indús- Ambiente”.
trias tradicionais, construção e habitação, turismo,
preços no consumo e monitorização do QREN e No mesmo documento “Os Verdes” aﬁrmam
encontra-se disponível aqui .
que “o descrédito em torno das razões e dos
obje vos que levaram à criação deste ‘Parque
Natural Regional’ é tanto maior quando o próprio
responsável pela Agência do Vale do Tua, José
1.3.76 “Os Verdes” consideram um Silvano, já veio a público aﬁrmar que este ‘Parque
embuste o “Parque Natu- Natural’ não será subme do às ‘regras ambientais’ dos outros Parques Naturais, deixando
ral Regional” do Vale do Tua bem claro que estamos perante um mero rótulo
(2013-03-28 00:06)
com ﬁm polí cos e económicos e perante mais
uma tenta va de iludir a UNESCO e não perante
uma vontade de conservação, caso ainda haja algo
para preservar”, lê-se no comunicado de imprensa.
“Os Verdes” dizem-se ainda “muito preocupados com outras consequências que advirão, para
as populações e para a região, da cons tuição
deste ‘Parque Natural Regional’ e que decorrem
do facto da Agência do Vale do Tua, da qual a EDP
é uma componente fundamental, através do novo
regime de gestão das áreas protegidas e da Lei da
Água, passar a ter um controlo determinante em
toda a área de inﬂuência da albufeira, tanto a nível
do leito, como das margens, não só em termos
territoriais como a nível das outras a vidades,
nomeadamente as económicas”.

O Par do Ecologista “Os Verdes” (PEV) considera
que a criação do “Parque Natural Regional”
do Vale do Tua é uma gigantesca operação de
cosmé ca que visa camuﬂar o crime ambiental
e patrimonial que a Barragem de Foz Tua cons tui e os profundos danos que esta trás para
o desenvolvimento desta região e desvirtua os
“Os Verdes” aﬁrmam que vão con nuar “empropósitos deste estatuto de classiﬁcação que
penhados em defender o Vale e a Linha do Tua e
visam promover a conservação, proteção e valo Alto Douro Vinhateiro, a sua biodiversidade e as
orização da natureza, da biodiversidade e do
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paisagens que a natureza e o homem demoraram 1.3.78
séculos a desenhar, e a qualidade de vida das suas
populações”.

Município de Carrazeda de Ansiães propõe a gastronomia e o
património para atrair turistas
neste ﬁm-de-semana de Páscoa
(2013-03-28 13:05)

1.3.77

O melhor do mundo rural está a
ser inventariado pela associação
Animar (2013-03-28 11:40)

O Turismo do Porto e Norte de Portugal promove mais uma edição dos Fins-de-Semana
Gastronómicos 2013. Trata-se de uma promoção
em escala que pretende salientar a importância
que o produto "Gastronomia e Vinhos" tem para
Uma associação portuguesa, a Animar, recolheu a aﬁrmação do Porto e Norte de Portugal.
por todo o país exemplos de boas prá cas de desenvolvimento local no mundo rural que mostrou Dado o sucesso desta inicia va em anos anteno passado dia 26, em Bragança, como modelos riores, o município de Carrazeda de Ansiães
do que pode ser feito a par r dos recursos de associou-se mais uma vez com novas sugestões
para o seu ﬁm-de-semana, podendo prolongar a
cada território.
sua estadia neste concelho numa das unidades
de alojamento locais aderentes, à sua escolha e a
A cidade transmontana foi a escolhida para preços convida vos.
mais uma sessão de divulgação do trabalho realizado em 26 concelhos de Portugal denominado
"À Descoberta do Mundo Rural", com o obje vo
de iden ﬁcar, inventariar e caracterizar as prá cas
e experiências inovadoras no domínio do desenvolvimento local em meio rural dinamizadas por
atores locais, cidadãos e en dades.

O obje vo é promover gastronomicamente o
concelho e, consequentemente, desenvolver a
economia local.

No ﬁm-de-semana de 29 a 31 de Março, pode
visitar o concelho de Carrazeda de Ansiães e
degustar pratos como o "Cabrito Assado" e SoA Animar - Associação Portuguesa para o De- bremesas como, por exemplo o "Leite-creme de
senvolvimento Local criou um sí o na Internet ( Maçã ", nos restaurantes que aderiram a esta
www.descobertadomundorural.com.pt ) onde inicia va.
está a divulgar os diferentes projetos que encontrou pelo país que dinamizaram as comunidades De forma a dinamizar e a enriquecer culturallocais a par r do aproveitamento do que é genuíno mente esta ação, o Município irá realizar durante
localmente seja na agricultura, património, artes esse ﬁm-de-semana a tradicional Feira do Folar,
organizando também visitas guiadas aos principais
ou tradições.
pontos turís cos do concelho, disponibilizando
para isso um guia e transporte para os locais a
Lusa
visitar como o Centro Interpreta vo do Castelo
de Ansiães, o Moinho de Vento de Carrazeda,
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o Castelo de Ansiães, os Moinhos de Água de da Administração Local e Reforma Administra va,
Vilarinho da Castanheira e a Anta de Vilarinho da pelo do Orçamento e pela do Tesouro, esclarece
Castanheira.
ainda que, com o plano de reequilíbrio ﬁnanceiro
aprovado, o município ﬁca autorizado a celebrar
um contrato de reequilíbrio ﬁnanceiro até ao
valor de 17.500 milhões de euros, com qualquer
ins tuição de crédito autorizada.

1.4

1.4.1

Abril

A autarquia de Alfândega da Fé ﬁca também
Governo aprova plano ﬁnanceiro obrigada a dar conhecimento ao Governo central
do pagamento das dívidas, quando as pagar, e
de 17.500 ME para Alfândega da vinculada à adoção das medidas que integram o
Fé (2013-04-01 00:00)
plano de ajustamento e reequilíbrio ﬁnanceiro.
ND // PMC
Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

O Governo aprovou o plano de ajustamento
ﬁnanceiro do município de Alfandega da Fé, em
Bragança, no valor de 17.500 milhões de euros,
e concedeu um emprés mo de mais de 720.000
euros para a autarquia reequilibrar as contas.

1.4.2 Aldeia de Sambade quer ajudar a
criar rota dos judeus em Trás-osMontes (2013-04-01 00:22)

De acordo com um despacho publicado em Diário
da República na semana passada, foi "aprovado
o pedido de adesão ao Programa I do Programa
de Apoio à Economia Local, apresentado pelo
município de Alfandega da Fé que pressupõe um
reequilíbrio ﬁnanceiro no valor de 17.500.000
euros" e foi também "autorizada a concessão
de um emprés mo pelo Estado até ao valor de
721.395,78 euros pela maturidade de 20 anos".

A aldeia de Sambade, em Alfândega da Fé, quer
contribuir para a criação da rota dos Judeus em
Trás-os-Montes e dinamizar o turismo cultural e
religioso com o legado da comunidade judaica
que ali viveu há 400 anos.

No ﬁnal de 2011, esta autarquia do distrito
de Bragança encontrava-se em situação de desequilíbrio ﬁnanceiro estrutural e, "depois de
esgotadas as possibilidades de recurso a outros
mecanismos conducentes ao restabelecimento de
uma situação ﬁnanceira reequilibrada", declarou
a situação de desequilíbrio ﬁnanceiro estrutural e
aprovou um plano de saneamento.

O ponto de par da para esse trabalho é o livro
"os Marranos de Trás-os-Montes: judeus novos
na diáspora: o caso de Sambade", que será apresentado, no sábado, na localidade transmontana,
como contou hoje à Lusa a presidente da Câmara
de Alfândega da Fé, Berta Nunes.

O despacho, assinado pelos secretários de Estado O município apoia os projetos da maior aldeia
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do concelho que, de acordo com a inves gação
que deu origem ao livro, albergava, no século XVII,
"uma laboriosa comunidade de cristãos-novos que
tornavam ﬂorescente a indústria de tecidos de
linho, lã e seda, comunidade que foi desmantelada
pela Inquisição em uma verdadeira operação de
limpeza étnica".

Agência Lusa

1.4.3

Marcam presença no painel de debate personalidades que representam áreas fundamentais para
a promoção do desenvolvimento socioeconómico
da Região do Norte como as Universidades, as empresas ou a cultura. São elas: Alberto Figueiredo,
Presidente do Grupo Impetus, António Marques,
Presidente da Direção da Associação Industrial
do Minho, Odete Patrício, Diretora- Geral da Fundação de Serralves e Marques dos Santos, Reitor
da Universidade do Porto.
Encerrará a sessão o presidente do Conselho
Regional do Norte, Francisco Araújo.

CCDR-N lança inicia va Norte
2020 na próxima quinta-feira A inicia va NORTE 2020 visa responder ao mote
(2013-04-02 00:00)

lançado pela estratégia “Europa 2020” – a promoção de “um crescimento inteligente, inclusivo
e sustentável” - e tem como intuito incen var o
envolvimento e par cipação dos vários atores regionais no processo de deﬁnição da estratégia de
desenvolvimento regional, que marcará o futuro
do Norte.

1.4.4 PSD acusa autarca socialista de
levar a ’troika’ para Alfândega da
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N) e o seu Conselho
Fé (2013-04-02 01:17)
Regional promovem, em parceria com o Jornal
de No cias, esta quinta-feira (4 de abril), o lançamento da inicia va NORTE 2020, na Alfândega
do Porto.

Este evento marca o arranque formal dos trabalhos em torno daquela que será a estratégia
regional para o período 2014-2020, correspondente à vigência do próximo ciclo comunitário.
A abertura da sessão será realizada pelo Secretário
de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, António Almeida Henriques, à
qual se seguirá a apresentação da inicia va NORTE
2020, pelo Presidente da CCDR-N, Carlos Neves.

O candidato do PSD à Câmara de Alfândega
da Fé, Artur Aragão, acusou hoje a presidente
socialista, de levar a "troika" para o concelho,
com mais um plano de ajustamento ﬁnanceiro,
que Berta Nunes atribui a "dívidas ocultas" socialdemocratas.

Terá ainda lugar a apresentação do contexto
socioeconómico da Região do Norte, que servirá O Governo aprovou, na semana passada, mais um
de ponto de par da para o debate “A Região do plano de ajustamento ﬁnanceiro para o município
Norte: prioridades & desaﬁos”.
transmontano, no valor de 17.500 milhões de
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euros, com a concessão de um emprés mo de o rendimento relevante anual do trabalhador
720.000 euros para a autarquia - uma das mais ultrapasse seis vezes o valor do Indexante dos
endividadas do país – poder reequilibrar as contas. Apoios Sociais (IAS)".
Esta medida do Programa de Apoio à Economia
Local (PAEL) segue-se ao Plano de Saneamento
Financeiro aprovado em 2010, menos de um ano 1.4.6
depois de a socialista Berta Nunes ter assumido
a presidência da autarquia até então liderada
pelo social-democrata João Carlos Figueiredo que
declarou, em 2008, o "desequilíbrio ﬁnanceiro"
das contas da autarquia.

Pedidos de ajuda não param de
chegar à Caritas Diocesana de Bragança (2013-04-02 10:03)

Lusa

1.4.5

Agricultores que declarem início de a vidade não pagam
segurança social de imediato
(2013-04-02 01:19)

O Governo esclareceu hoje que os agricultores
que declararem o início da a vidade junto das
Finanças não vão pagar de imediato a segurança
social, à semelhança do que se veriﬁca no regime
de trabalhadores independentes.

Cáritas Diocesana de Bragança não tem mãos
a medir e deia após dia é maior o número de
pedidos de ajuda de pessoas carênciadas que
habitam a cidade e aregião de Bragança.

“Às portas da ins tuição estão a chegar situações dramá cas de pessoas que perderam o
emprego, que ﬁcaram sem subsídios ou que foram
alvo de cortes nos seus salários. Além de alimentos e vestuário, as ajudas mais solicitadas estão
relacionadas com o pagamento de electricidade e
gás”, no ciou a Rádio Renscença.

Mais de cinco mil pessoas foram apoiadas nos
úl mos cinco meses pela ins tuição. “Tem-se
Em comunicado hoje emi do, o gabinete do notado um grande acréscimo de procura”, referiu
Secretário de Estado da Agricultura refere que "a a presidente da Cáritas de Bragança, Beatriz Ferdeclaração de início de a vidade (a primeira vez nandes.
que seja declarada a vidade) não terá implicações
imediatas no pagamento da segurança social para A Cáritas de Bragança tem feito face ao pagaos agricultores".
mento de muitas despesas de familias que cairam
numa situação de desepero, procedendo à liqIsto porque, esclarece a Secretaria de Estado uidação das faturas da luz e da água das famílias
de José Diogo Albuquerque, o regime a aplicar aos que não o podem fazer por falta de recursos
trabalhadores independentes "só produz efeitos ﬁnceirios.
após o decurso de pelo menos 12 meses e quando
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“Há uns meses atrás víamos as no cias e pensávamos que era só nos meios mais citadinos;
hoje, a crise já está aqui, connosco; já estamos a
sofrer as consequências”, referiu Beatriz fernandes, salientando que o número de pessoas com
problemas económicos e Bragança já “aﬂige e
preocupa.”

1.4.7

produção, mais a replantação que serão mais dois
ou três anos”, sublinhou.
Para este produtor duriense, esta era a “pior
coisa que podia ter acontecido” ao Douro.
“No ano passado com a falta de água as videiras
não singraram e este ano queria replantar tudo de
novo. Este ano queria fazer mais cedo para apanhar as águas e aﬁnal foi a desgraça”, sublinhou.

Muros e patamares vinícolas derEdgar Sequeira, também produtor de vinho,
rubados no Douro pela chuva in- queixou-se principalmente da queda de muros de
tensa (2013-04-02 16:41)
xisto e da despesa que representa agora reconstruir estes que são dos elementos mais marcantes
da paisagem classiﬁcada pela UNESCO em 2001.
“Com o temporal que tem estado, os muros
caem desordenamento, uns por cima dos outros
provocando grandes prejuízos na região”, frisou.

O agricultor queixa-se de um processo burocrá co para aceder aos apoios à reconstrução
destes muros tradicionais e da necessidade de se
recorrer a mão-de-obra paga, o que causa ainda
Depois da seca no ano passado, alguns vi cmais diﬁculdades.
ultores do Douro queixam-se agora da chuva
intensa que está a provocar prejuízos nas vinhas,
Contactado pela agência Lusa, o responsável
derrubando muros de xisto e patamares um
pela Direção Regional de Agricultura e Pescas
pouco por toda a região.
do Norte (DRAPN), Manuel Cardoso, referiu que
desde o início do ano já foram reportadas aos
serviços algumas queixas de estragos provocados
pelo mau tempo, mas salientou que se trata de
A agricultura é uma a vidade que está depen“situações rela vamente normais”.
dente das condições meteorológicas. E se, em
2012, foi a seca que provocou queixas e prejuízos,
A maior parte dos estragos terão ocorrido sobreeste ano é a chuva intensa que não dá descanso
tudo nas vinhas mais novas, em que os terrenos
aos vi cultores durienses.
ainda não estão consolidados.
Por exemplo, em Santa Marta de Penaguião,
onde a principal a vidade económica é a produção de vinho, Maurício Sequeira ainda está a
fazer as contas, mas fala já em prejuízos na vinha
que poderão rondar entre os 10 a 15 mil euros.

Manuel Cardoso salientou que as queixas apresentadas foram registadas e que se procedeu ao
seu encaminhamento para, depois, os agricultores
poderem recorrer às várias linhas de apoio, que
já estão implementadas, com vista à recuperação
dos muros.

Prejuízos esses que, diz, foram provocados pela
chuva intensa que derrubou muros e patamares,
Por exemplo, no âmbito do programa de ﬁnanciaarrastando também videiras.
mento comunitário PRODER, foi criada a medida
especíﬁca de Intervenção Territorial Integrada
“Há o problema dos muros que estão derrubado Douro Vinhateiro, que apoia a manutenção e
dos e é preciso levantá-los, mais a quebra na
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1.4.9 Resíduos do Nordeste comemorou o décimo aniversário de a viUns chamam-lhes as “rugas” outros os “degraus”
dade (2013-04-02 19:13)
conservação destas estruturas tradicionais.

do Douro. Os muros de xisto foram construídos
nos úl mos séculos pelos durienses e serpenteiam
a paisagem ao longo de vários quilómetros.
Só que, quando ocorrem intempéries são muitos
os muros e socalcos derrubados pela força das
águas.

Nos úl mos anos foram reconstruídos cerca
de 200 quilómetros de muros de xisto, num invesmento de cerca de 125 milhões de euros, com o
apoio de fundos comunitários.
Agência Lusa

1.4.8

Criada em 21 de outubro de 2002, a empresa
Resíduos do Nordeste assumiu a gestão de resíduos de 13 Municípios, na cedência das posições
contratuais das Associações de Municípios do
Douro Superior, da Terra Fria Transmontana e da
Terra Quente Transmontana.

Filandorra recorre da falta de
apoios do Estado à companhia de Em 10 anos muito mudou no panorama nacional em termos de gestão de resíduos, mas
teatro (2013-04-02 18:03)
sobretudo no Nordeste Transmontano.

A Filandorra, sediada em Vila Real, anunciou
hoje que vai recorrer da não atribuição de apoios
diretos por parte da Direção Geral das Artes
(DGArtes) que põe "quase em risco a sobrevivência" da companhia de teatro.

Neste período de tempo 9.575 toneladas de
papel/cartão, 7.964 toneladas de vidro, 4.813
toneladas de plás co, 1.157 toneladas de aço,
1.251 toneladas de resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos, 17 toneladas de pilhas e
5,6 toneladas de óleos alimentares usados foram
reciclados fruto do esforço de todos os cidadãos
que têm, desde o início, aderido às ações de sensibilização ambiental desenvolvidas pela empresa.
Outro dado salientado pela Resíduos do Nordeste
diz respeito à produção de energia elétrica a
par r do biogás gerado no aterro sanitário. Desde
maio de 2009, a central de valorização energé ca
produziu 9.829.268 kwh, evitando a emissão de
4.244,88 toneladas de CO2 para a atmosfera, o
equivalente a plantar 24.577 árvores.

A DGArtes anunciou que 54 en dades ar s cas vão repar r cerca de 4,3 milhões de euros A imagem de um aterro sanitário na paisagem,
atribuídos nos concursos de apoios diretos, anuais, existente em 2002, está totalmente transformada,
bienais e quadrienais na área do teatro.
no local surge agora a deﬁnição do Parque Ambiental do Nordeste Transmontano, que conta já
De fora ﬁcou a companhia transmontana, que com um Parque Mul materiais, uma Estação de
se nha candidatado aos apoios quadrienais.
Tratamento de Águas Lixiviantes, uma Central de
Valorização Energé ca de Biogás e uma Unidade
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de Tratamento Mecânico e Biológico por Digestão do Dia da A vidade Física e Dia Mundial da Saúde.
Anaeróbia.
Serão várias as a vidades a realizar, das quais
se destacam a exposição de Saúde e Bem-Estar,
No sistema existem 14 ecocentros e 4 estações de alimentação saudável, prá ca de exercício sico,
transferência (com os devidos licenciamentos) e simulacros, conferências para a população em
estão instalados 596 ecopontos.
geral e proﬁssionais de saúde, workshops e rastreios vários.

1.4.10

Nesta organização, a ADDB conta com a parceria
Primeira Feira da Saúde da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros,
Associação Comercial e Industrial de Macedo
do Nordeste Transmontano de Cavaleiros, Junta de Freguesia de Macedo de
(2013-04-03 00:23)
Cavaleiros.

1.4.11 Turismo do Douro lança guia
turís co das Aldeias Vinhateiras
(2013-04-03 13:34)

[favaios.jpg]
Favaios
A 6 e 7 de abril decorre nas “naves” do Parque
Municipal de Exposições, a I Feira da Saúde do
Nordeste Transmontano.
A Turismo do Douro lança sexta-feira, na
Régua, o guia turís co da Rede das Aldeias
Vinhateiras que faz um convite à descoberta
do património, história e paisagem de Barcos,
Favaios, Provesende, Salzedas, Trevões e Ucanha.

Organizada pela Associação de Diabé cos do
Distrito de Bragança (ADDB), o evento pretende
promover a dinamização e empreendedorismo na
saúde, com a divulgação de soluções, produtos e
equipamentos nesta área, assumindo-se também
como um local de debate, de conhecimento e
negócios. A Inauguração Oﬁcial está marcada para
as 14.30h de sábado, dia 6.

A inicia va conta com a colaboração da Associação de Desenvolvimento da Rede das Aldeias
Vinhateiras (ADRAV) do Douro, que foi criada
para garan r a gestão e a dinamização das seis
localidades.

Para o presidente da En dade Regional Turismo
A Feira da Saúde pretende apresentar à co- do Douro, António Mar nho, este guia representa
munidade os recursos de saúde existentes no "mais um instrumento para a promoção turís ca"
distrito; informar e sensibilizar a população para deste território.
as diferentes problemá cas na saúde e bem-estar;
transmi r informação atualizada rela va à dia- "Mas, de igual modo, pela informação nele
con da, pelos dados que proporciona ao turista
betes mellitus.
para melhor fruir o Douro, desde logo, a própria
Realizando-se nos dias 6 e 7 de abril, a inicia va riqueza de cada uma das Aldeias Vinhateiras, com
coincide com a comemoração, respec vamente, o seu enquadramento na região, contribuirá para
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a revitalização socioeconómica e para a ﬁxação da suas verbas serem u lizadas para obras de
da população nesta parcela do interior do país¯, recuperação das intempéries do inverno de 2001.
salientou o responsável.
Só três anos depois as verbas foram repostas,
Este livro faz o enquadramento geográﬁco e no âmbito da Reprogramação Financeira Interhistórico das seis aldeias onde se explicam os calar da ON, do III Quadro Comunitário de Apoio,
fundamentos da sua importância para a Região tendo as obras, na maior parte das localidades,
Demarcada, revela os forais, a história dos pelour- começado em 2005.
inhos, igrejas e mosteiros, a heráldica das casas
brasonadas, os rituais e as tradições ancestrais, ©Lusa
os feitos das ﬁguras ilustres, as lendas e histórias
an gas, curiosidades locais e regionais.
Contém ainda fotos e mapas de localização e 1.4.12
plantas dos respec vos centros rurais e, sobre
cada localidade, faz sugestões de circuitos a realizar e informação sobre o que visitar num raio de
60 quilómetros.

Receitas tradicionais da Terra
Fria Transmontana reforçam
oferta turís ca (2013-04-03 14:48)

O guia dedica as úl mas vinte páginas ao Douro
natural e à descrição detalhada da "Grande Rota
das Aldeias Vinhateiras", um circuito, segundo
António Mar nho, propicia ao turista o contacto
com várias experiências de natureza paisagís ca,
ambiental e natural, conduz o visitante ao melhor
do património ediﬁcado, vernacular ou senhorial".
É ainda incluído um directório com contactos
Um associação de desenvolvimento local quer
úteis e informação sobre alojamento, restauração
abrir o ape te aos turistas com novas imagens de
e enoturismo da Região.
receitas tradicionais da Terra Fria Transmontana
compiladas num receituário para distribuir em
O lançamento do Guia integra um conjunto
Portugal e no estrangeiro, foi hoje divulgado.
de inicia vas e ferramentas de promoção e comunicação da Rede de Aldeias Vinhateiras, inscritas
na candidatura ao programa ON2 – o Novo Norte.
A Corane- Associação de Desenvolvimento dos
Concelhos da Raia Nordes na fez o levantamento
A Turismo do Douro con nua a trabalhar outdo receituário tradicional dos quatro concelhos
ras das vertentes do projecto como a sinalé ca
que representa - Vinhais, Miranda do Douro, Braturís ca e o website das Aldeias Vinhateiras, cuja
gança e Vimioso - e vai divulgá-lo na Internet e em
adjudicação formalizou recentemente.
campanhas de promoção turís ca.
A rede de Aldeias Vinhateiras foi apresentada
em Fevereiro de 2001, com o objec vo de ﬁxar
as populações, promover a dinamização socioeconómica dos aglomerados e divulgar o potencial
turís co do Douro.

Porque “os olhos também comem”, as receitas
originais vão aparecer com nova imagem para
torná-las “mais ape tosas”, como adiantou Luísa
Pires, coordenadora da Corane.

Os pratos escolhidos são cinco, a começar nas
Este programa era ﬁnanciado pela Acção Integrada
sopas com o Caldo de Cascas (vagem de feijão
de Base Territorial (AIBT) do Douro, através da
seca), seguindo-se as carnes com a conhecida
Medida 2.1 da Operação Norte (ON), que viu parte
Posta Mirandesa, o Butelo (enchido) com Cascas
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e o Javali no Pote com Castanhas, e a Bola Doce ração de algumas pessoas mais velhas do concelho,
Mirandesa para a sobremesa.
este prato gradualmente regressou às ementas
dos restaurantes e até é apresentado como um
Três destes pratos chegaram aos 21 ﬁnalistas produto gourmet”, exempliﬁcou. @Lusa
do concurso “Sete Maravilhas Gastronómicas de
Portugal” e foi a par r daí que a Corane decidiu
realizar “o levantamento do receituário tradicional
dos quatro concelhos que representa”, segundo a
1.4.13 ’Douro visto do céu’ a par r de
coordenadora.

Maio (2013-04-03 14:54)

O levantamento está concluído e segue-se a
recriação de cada um dos pratos, “acrescentando
às receitas tradicionais novos ingredientes como a
inovação e a atra vidade”.
“A ideia é respeitar o receituário tradicional
mas queremos apresentar os produtos e os pratos
de uma forma mais atra va, mais cuidada, mais
moderna e ape tosa”, explicou.
O trabalho de imagem será desenvolvido em
parceria com o Ins tuto de Emprego e Formação
Proﬁssional (IEFP) de Bragança, para que o chefe
de cozinha e responsável pela formação na área
da hotelaria e restauração deste organismo confecione cada um dos pratos do receituário e sugira
uma nova forma de apresentação.

A Enoteca Quinta da Avessada, no concelho de
Alijó, lança em Maio um novo programa turís co
que propõe viagens de avião pela região do
Douro, com duração de uma hora, anunciou hoje
o responsável pelo projecto.

Cada um dos pratos será fotografado e essas
Luís Barros referiu que a grande novidade desta
imagens vão acompanhar as receitas já recolhidas.
época turís ca é o programa ’Douro visto do céu’,
que terá par da do aeródromo de Vila Real, com
O receituário “deve estar concluído antes do
passagem por Resende e ≪subida≫ a Vila Nova de
verão e vai ser distribuído e promovido em todo o
Foz Côa.
país e no estrangeiro”, segundo a responsável.
O passeio terá a duração de uma hora e pretende revelar uma perspec va diferente da mais
an ga região demarcada do Mundo, dos seus
vinhedos em socalcos, do rio, das aldeias, vilas e
cidades ou dos seus monumentos, acrescentou.
De acordo com o mesmo responsável, esta nova
ac vidade ainda está a ser preparada, pelo que
Luísa Pires espera que este trabalho possa tamainda não foi deﬁnido o preço.
bém es mular a restauração local a apresentar
“um maior número de pratos tradicionais nas suas
A Enoteca estabeleceu uma parceria com a emementas, a aperfeiçoar a imagem e até a recuperar
presa Aerovip, que actualmente é a responsável
algumas receitas já perdidas”.
pela carreira aérea Bragança/Vila Real/Lisboa.
A coordenadora da associação acredita que “uma
forte aposta na imagem da oferta gastronómica
local, de reconhecida excelência, é capaz de atrair
novos visitantes e de contribuir para o aumento
da compe vidade do setor da restauração”.

“Já vemos o caso dos Cuscos de Vinhais, esPara além deste novo programa, a par r deste
veram pra camente perdidos e após a Corane
ano será também possível ir buscar os turistas
ter insis do na sua recuperação, com a colabodirectamente a Lisboa, nos aviões da Aerovip, para
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passarem um ﬁm-de-semana no Douro.

mais conhecidos moscatéis, a Quinta da Avessada
está equipada para receber grupos até 150 par cCom estes programas, Luís Barros quer desen- ipantes e propõe um vasto leque de ac vidades,
volver no Douro o turismo de negócios, que desde refeições vínicas a jogos relacionados com
considera ser pra camente inexistente neste a vinha e o vinho, vindimas e apanha da azeitona,
território.
provas de vinhos e azeites.
Este ano vamos trabalhar muito com o aeródromo de Vila Real. Eu penso que é uma linha
regional muito importante e que não está devidamente divulgada para o turista≫, salientou o
responsável.
≪

Luís Barros anunciou ainda uma parceria com
a Pelcor, empresa produtora de ar gos de moda
em pele de cor ça. ≪O objec vo é associar, aos
vinhos, um produto também muito português: a
cor ça≫, salientou.
A ideia é transformar a Quinta da Avessada
numa passerelle para a apresentação das novas
colecções da Pelcor. Neste espaço, será também
criado um posto de venda destes ar gos feitos em
pele de cor ça.
Esta é também, segundo Luís Barros, uma forma
de combater a sazonalidade que afecta o Douro, já
que estas passagens de modelo podem ocorrer no
inverno, a época mais baixa para o turismo neste
território.

É a primeira enoteca interac
Está equipada com um sistema
e audiovisuais, conjugado com
etnográﬁcas, que guia o turista
vi vinícola duriense. @Lusa

va da Europa.
de mul média
representações
pela ac vidade

victor (2013-04-03 19:22:24)
Ora ai esta uma boa no cia
Oucha la’ tenha um safe takeoﬀ e as passagens por
estas terras sejam fecundas de sucesso
Mas so’ um promenor nao estaremos nos a por a
carroca a’ frente dos bois?
Entao e o resto do puzzle ja’ esta’ no terreno?
E’ que so’ temos o primeiro decimo de segundo para
impresionar alguem e nunca se consegue impressionar
ninguem se ao que veem nao lhe vermos para dar
ainda mais do que eles esperavam receber.
Por favor lembrem-se que estes visitantes nao trazem
moxilas com eles,e tambem nao esperam ser alimentaos por nenhuma racao de combate..
Oucha la’ o plano tenha pernas para andar.

Sofremos imenso com a sazonalidade e por
isso queremos criar novos atrac vos≫, sublinhou.
≪

1.4.14 Autarcas de Bragança reclamam
do Governo esclarecimento soEste é um problema que, de acordo com aquele
bre ligação aérea (2013-04-05 10:09)
responsável, o impossibilita de ter uma equipa
proﬁssional assalariada durante todo o ano.
Tenho que fazer contratos de sete meses, não
consigo mais e não me mentalizo disso. Acho que
as empresas para serem sustentáveis e saudáveis
nham que ter a sua equipa proﬁssional o ano
todo≫, frisou.
≪

Em 2011, a Enoteca Douro recebeu cerca de
15 mil visitantes, 90 por cento dos quais estrangeiros. O objec vo para 2012 é a ngir os 20
Os autarcas do distrito de Bragança reclamaram
mil turistas.
hoje do Governo uma clariﬁcação urgente sobre
se pretende ou não retomar a ligação aérea entre
Instalada em Favaios, onde se produz um dos
Trás-os-Montes e Lisboa, suspensa há mais de
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quatro meses.

às ligações".

O avião de 19 lugares que fazia a carreira aérea
com dois voos diários, de segunda a sexta-feira,
A carreira aérea que ligava Bragança, Vila Real nos dois sen dos, transportava 10 mil passageiros
e Lisboa há 15 anos foi interrompida no ﬁnal de por ano.
novembro por decisão do Governo, que alegou ter
de repensar o ﬁnanciamento de 2,5 milhões de Na resolução hoje aprovada, os municípios
euros anuais concedido às operadoras através de transmontanos reclamam também a atenção do
concessão do serviço público.
Governo para outras ligações como a autoestrada
Transmontana cuja construção "se arrasta entre de
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, in- Macedo de Cavaleiros e Bragança", a con nuação
dicou, em janeiro, aos presidentes das câmaras da mesma de Quintanilha, em Bragança, até á
de Bragança e Vila Real que até ﬁnal de março a cidade espanhola de Zamora e o Túnel do Marão.
ligação seria restabelecida, mas o prazo expirou e
os autarcas do Distrito de Bragança juntaram-se Consideram ainda "urgente" a ligação do IP2
hoje para tomar uma posição conjunta que será à alta velocidade ferroviária espanhola com uma
estação prevista para a localidade de Puebla de
reme da aos vários órgãos de soberania.
Sanábria, vizinha de Bragança, e a ligação de Freixo
Os municípios nham agendada para hoje, em de Espada à Cinta ao IC5.
Bragança, uma reunião com o secretário de Estado
dos Transportes, Sérgio Monteiro, que cancelou Alegam ainda que as acessibilidades internas só
"por ter sido convocado para estar no Parlamento", ﬁcarão concluídas com a construção das estradas
segundo o presidente da Câmara de Bragança e entre Vimioso e Outeiro e Vinhais e Bragança.
anﬁtrião Jorge Nunes.
HFI // MSP Lusa/ﬁm
Os autarcas man veram o encontro, em que
se ﬁzeram representar nove dos 12 presidentes do ©Lusa
distrito, do qual saiu uma resolução conjunta com
as preocupações regionais.
A questão da carreira aérea surge à cabeça
1.4.15
por temerem que "venham a ser criadas condições
para uma eventual inviabilidade desta ligação"
porque o prazo para o regresso do avião foi ultrapassado e mantém-se o silêncio do Governo.

Macedo de Cavaleiros recebe
“V Encontro de Teatro Amador”
(2013-04-05 10:35)

"O dever de quem é eleito é o de falar com o
povo que o elege, dialogar com as ins tuições
das quais são parceiros. O Governo devia dedicar
um bocadinho de atenção a esta situação e falar
de uma forma clara e frontal sobre os problemas
que nos preocupam", declarou aos jornalistas o
social-democrata Jorge Nunes.
O autarca entende que "o Governo tem a obrigação de falar de forma clara e inequívoca" e
que "deve esclarecer de uma vez por todas se
há diﬁculdades e como vão ser superadas ou
simplesmente dizer: não vamos dar con nuidade
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A Associação dos Jovens Ar stas Macedenses
(AJAM) traz ao palco do Centro Cultural de
Macedo de Cavaleiros três outros grupos de
teatro, organizando assim aquele que é o V
Encontro de Teatro Amador, a decorrer sexta, dia

5, a par r das 21.45h.

uma Coordenação Ar s ca. A AJAM desenvolve
as mais diversiﬁcadas a vidades, desde a moda à
animação de rua, do teatro à prestação de serviços
Prosseguindo a valorização que a associação na área da ocupação de tempos livres.
tem feito no teatro escolar, subirão ao palco a
Companhia Ephémera do Colégio Ultramarino
de Nossa Senhora da Paz – Chacim, com um
fragmento da peça “Romeu e Julieta”, o Grupo 1.4.16 Programa “Valorizar” está a ser
de Teatro Escolar, Teatro (en)cena - Mirandela
apresentado hoje em Bragança
com a peça “O Julgamento”, o Gruteseg – Grupo
(2013-04-05 10:41)
de Teatro Emídio Garcia – Bragança com o ﬁlme
“Par da de S. Valen m” e para terminar a AJAM
com o teatro paródia “Mãos ao ar”.
Esta a vidade insere-se nas Comemorações do Dia
Mundial do Teatro 2013 que a AJAM promove ao
longo de mais de um mês através da realização de
inicia vas como a Exposição de Máscaras e Outras
Coisas de Teatro”, o “Café-Teatro” que levou a
arte da representação a alguns estabelecimentos
comerciais da cidade e o programa na Rádio Onda
Livre “Teatro Radiofónico – Cavaleiros da Paródia”.

Está a ser apresentado em Bragança, no Auditório Paulo Quintela, o programa “Valorizar –
O calendário das comemorações termina a 12
Criar Valor com o Território”.
de abril com o “Café- Teatro” na Biblioteca Municipal, coincidindo com o 10º aniversário do I
Curso de Teatro promovido pela Câmara Municipal
de Macedo de Cavaleiros entre abril de 2003 e
janeiro de 2004, que culminou com a apresentação
pública do projeto “Bodas de Lata”, desencadeando o processo da cons tuição da AJAM.
Recentemente lançado pelo Ministério da Economia e do Emprego, o programa cons tui uma
A realização do encontro de teatro visa promover a
aposta na valorização económica das regiões,
par lha de experiências ar s cas entre os grupos
com obje vos de fomento empresarial, atração
da região que se dedicam às artes performa vas.
de inves mentos, criação de emprego e coesão
Em 2009, par lharam o palco, o GêTêPêPê – Grupo
social e territorial em concelhos do interior ou
de Teatro da Paróquia de Peraﬁta e o TEPO de Pomcom problemas de interioridade.
bal de Ansiães. Em 2010, a Associação Cultural
Comédias do Minho e em 2011, a AJAM convidou
Marcarão ainda presença, no encerramento
o TEF – Teatro Experimental Flaviense e o projeto
da sessão, o Presidente da Comissão de Coorde Teatro Escolar do Colégio Ultramarino de Nossa
denação e Desenvolvimento Regional do Norte
Senhora da Paz – Chacim. Em 2012 marcaram
(CCDR-N), o Secretário de Estado do Ambiente
presença as produções das diferentes secções da
e Ordenamento do Território e a Secretária de
AJAM, o Colégio Ultramarino de Nossa Senhora da
Estado da Administração Local e Reforma AdminisPaz – Chacim e os Grupos de Teatro e Dança da
tra va.
Escola Secundária Emídio Garcia – Bragança.
Atualmente, no âmbito do “Valorizar”, a Região
A AJAM nasceu a 18 de novembro de 2004 e
do Norte dispõe de apoios que ascendem aos 12
desde essa data, o Município atribui uma verba à
milhões de Euros, provenientes do “ON.2 – O Novo
cole vidade, que tem permi do a manutenção de
Norte” (Programa Operacional Regional do Norte).
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A informação rela va ao “Valorizar” encontra-se por manter uma arte, seu espaço e uma tradição
disponível em www.novonorte.qren.pt/valorizar num local isolado onde a oferta cultural dos
grandes centros urbanos está longe e vive diariamente com a realidade do êxodo rural”.

1.4.17

Entre

o

Vinho

e

o

Onde: Núcleo Museológico de Favaios - Pão e

Pão Vinho

(2013-04-06 11:34)

Quando: Até 20 de Abril de 2013
Entrada: Livre

1.4.18 Núcleo de Cozinhas Regionais de Mogadouro concessionado a empresários da região
(2013-04-08 16:01)

Entre o Vinho e o Pão é uma exposição fotográﬁca
da autoria de Ricardo Raminhos que vai estar
patente no Núcleo Museológico de Favaios - Pão
e Vinho até ao próximo dia 2º de abril.

“Favaios situa-se na região vinhateira do Douro
onde a ac vidade económica predominante é a
vinha e a paniﬁcação – o mais famoso o vinho A Câmara de Mogadouro anunciou a concessão
moscatel precedido do pão de quatro cantos.
a privados da exploração do Núcleo de Cozinhas Tradicionais, composto por três unidades
Estas ac vidades perdem-se no tempo, mas transformadoras, concebidas para ajudar na
nem só de vinha e pão é feita a história de Favaios. promoção dos produtos endógenos da região
Aqui, a arte de representar também se perde no nordes na.
tempo. A OFITEFA – Oﬁcina de Teatro de Favaios
– iniciou a sua ac vidade em 2006, dando connuidade a uma tradição longínqua da aldeia, na "Com este exemplo pretendemos apelar ao
arte de representar.
empreendedorismo dos empresários locais, no
sen do de se criarem novas unidades indusConsta, que essa tradição se terá iniciado com triais assentes na transformação dos produtos
representações de rua, de passagens bíblicas endógenos", disse à agência Lusa o vereador
e religiosas, com o intuito de consolidar a fé e António Pimentel do município de Mogadouro,
moralizar os costumes. Em 1919 foi construído o António Pimentel.
Teatro António Augusto Assunção – hoje a casa
da Oﬁtefa. Desde então, sempre que existe uma O inves mento ronda os dois milhões de eurepresentação nesse local, toda a sua população ros, ﬁnanciados em 85 por cento através do Fundo
e das zonas limítrofes ai ocorrem lotando o espaço. Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e
pretende criar "uma dúzia" de postos de trabalho.
Este trabalho é centrado na sala de Teatro e
no grupo de teatro amador que luta diariamente António Pimentel acredita que com a criação
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destas unidades possam aparecer novas explo- 1.4.19
rações pecuárias viradas para a produção de gado
suíno com incidência na conhecida raça Bisara
e servir de motor à reconversão agricultura da
região.

Douro Gás inaugura Unidade
Autónoma de Gás Natural
(UAGN) em Urjais (2013-04-08 16:17)

"Este potencial poderá ser uma alterna va ao
setor leiteiro, a principal fonte de rendimento do
concelho, o qual atravessa diﬁculdades devido ao
aumento dos fatores de produção", acrescentou o
vereador.
O concelho de Mogadouro nha na produção
de leite de vaca a sua principal fonte de receitas,
porém, há cada mais explorações a fechar e os
produtores a virarem-se para outras fontes de
rendimento como é caso da criação de porcos.
A Douro Gás vai inaugurar uma nova Unidade
As unidades após a sua entrada em funciona- Autónoma de Gás Natural (UAGN) em Urjais, no
mento vão produzir enchidos, com destaque para concelho de Mirandela.
as alheiras feitas à base de cogumelos, sendo exploradas por dois empresários da região oriundos
de Mogadouro e Vila Flor.
A úl ma vistoria por parte das en dades competentes ao Núcleo de Cozinhas Tradicionais está
marcada para terça-feira, terminando assim todo O ato inaugural conta com a presença do Seo processo de licenciamento das unidades de cretário de Estado da Energia e decorrerá amanhã,
dia 9 de abril, na nova Unidade Autónoma de Gás
transformação.
Natural (UAGN) em Urjais, freguesia de Frechas,
"A Câmara não tem vocação para a gestão concelho de Mirandela.
deste po de unidades transformadoras, situação
pela qual foi decido através de concurso público São 5 milhões de euros que a Goldeneregy,
entregar a exploração das mesmas à inicia va Comercializadora de Energia, S.A. (Dourogás,
SGPS) pretende inves r na construção de postos
privada", frisou.
de abastecimento de Gás Natural Veicular (GNV)
As três unidades transformadoras estão instal- para frotas de empresas e municípios, dos quais o
adas na zona industrial de Mogadouro e ocupam de Urjais é o primeiro.
cerca de 1.500 metros quadrados de área coberta.
O inves mento é ﬁnancioado por fundos comuFYP // ZO
nitários em cerca de três milhões. Este complexo
Lusa/ﬁm
é inovador no conceito tecnológico e comercial,
dado que permite o fornecimento de gás natural
Fonte: Agência Lusa
misto (comprimido e líquido), além de possuir
um posto de venda direta de GNV, o primeiro de
uma rede nacional que a Goldenergy pretende
construir para servir frotas de empresas privadas
e municípios.
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1.4.20

Isabel Cou nho vem falar com as Isabel Cou nho é deputada da Comunidade
mulheres socialistas de Macedo Intermunicipal do Ave, membro do conselho
polí co do Departamento Nacional e Distrital
de Cavaleiros (2013-04-08 23:15)
das Mulheres Socialistas, da Comissão Polí ca
Concelhia, da Comissão Polí ca Distrital de Braga
e da Comissão Nacional do Par do Socialista.

1.4.21 Alphabetum publica metáfora
sobre o ciclo da água em livro infan l (2013-04-08 23:27)
Isabel Cou nho, candidata à Presidência do
Departamento Nacional das Mulheres Socialistas,
cujas eleições decorrem a 13 de Abril, reúne-se na
próxima quarta-feira, dia 10, com as mulheres de
Macedo de Cavaleiros, pelas 21h, na Concelhia
do Par do Socialista.

Isabel Cou nho vai apresentar a moção da
sua candidatura, bem como ouvir as mulheres de
Macedo de Cavaleiros, recolhendo contributos
para o projeto que está a desenvolver a nível
nacional.
Do conjunto de ideias propostas pela candidata destaca-se o conceito de Igualdade salarial, a
discussão de um sistema de quotas nas comissões,
conselhos de direção, conselhos de nomeação
estatal e universidades, Parentalidade, violência
domés ca, entre outras.
Isabel Cou nho nasceu em 1966, em Vila das
Aves, no distrito do Porto. Licenciada em História
e Ciências Sociais, pela Universidade do Minho, é
Pós-graduada em Administração e Gestão Escolares.
Professora do ensino secundário, Isabel Cou nho
foi deputada à Assembleia da República nas X e XI
legislaturas, de 2005 a 2011, pelo círculo eleitoral
do distrito de Braga.

“H2O”, obra infanto-juvenil com chancela da editora Alphabetum e lançamento agendado para
sábado, 13 de Abril, às 15 horas, no auditório
da Escola Superior de Educação de Bragança
(ESEB), resulta de um frené co processo cria vo
a quatro mãos das professoras Ana Pereira e Elza
Mesquita, co-autoras e co-ilustradoras que, no
mútuo interesse pela “arte e literatura para a infância”, encontraram a mo vação para trabalhar
em conjunto.
Uma metafórica história sobre o ciclo da água,
o impulso para “H2O” surgiu da vontade de simpliﬁcar as respostas às grandes questões como
“aﬁnal de onde vem a neve?”, aos “fenómenos
inexplicáveis da nossa infância”.
“Sonhadoras, aventureiras, mas muito lutadoras”, com “vivências, aﬁnidades, sensibilidades
e interesses por linguagens comuns”, as autoras
descobriram nas crianças, com quem trabalham
diariamente, o mo vo para escrever acerca do
mundo que nos rodeia, indo ao encontro da sua
curiosidade, cria vidade e espírito observador.

Foi Secretária da mesa da Assembleia Municipal e
deputada municipal da Assembleia Municipal de
Cabeceiras de Basto.
Apresentado pelo Professor Carlos Teixeira, especialista em literatura para a infância e docente
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da ESEB, e com intervenções do Professor Sobrinho Teixeira, Presidente do Ins tuto Politécnico
de Bragança, da Professora Conceição Mar ns, Diretora da ESEB e de Fá ma Fernandes, Vereadora
da Cultura da Câmara Municipal de Bragança, o
lançamento de “H2O” será brindado pelo Professor Vasco Alves, também docente da ESEB, com
a sua interpretação do Prelúdio da 6.ª Suite para
Violoncelo Solo de Bach.

integrou a Comissão Cien ﬁca do mesmo) e na
direção do Curso de Especialização Tecnológica
em Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário
(2011 a 2012). Desde 2010, é co-responsável pelo
Espaço Lúdico para a Infância (ELI) na ESEB.

Sobre a Alphabetum Edições Literárias
A editora carateriza-se pela aposta exclusiva em
novos talentos, promovendo a carreira dos autores
no mercado literário e online, privilegiando uma
Sobre Ana Pereira
estreita colaboração com os mesmos, assim como
Autora, ilustradora e professora do 1.º Ciclo do a gestão personalizada de cada obra.
Ensino Básico, desde 1988 exerce funções de assistente convidada na Escola Superior de Educação Em dois anos, tempo que serviu de adaptação
(ESE) do Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB).
ao mercado, pesquisa de talentos e leitura dos
trabalhos recebidos, mais de uma dezena de livros
Natural de Macedo de Cavaleiros, licenciou-se viu a luz da edição. Para este ano, está prevista
na variante de Educação Visual e Tecnológica do a edição de obras de 22 novos autores, para
curso de Professores do Ensino Básico, comple- além da edição de mais seis obras de autores já
tando o curso do Magistério Primário a par do publicados pela editora, num total de 35 autores
Mestrado em Estudos da Criança, com especializa- representados.
ção em Comunicação Visual e Expressão Plás ca.
A porta encontra-se aberta a todos os géneros
Doutoranda em Estudos da Criança com especial- literários: crónica, romance, conto, poesia, infantoização em Literatura para a Infância, desenvolve juvenil, entre outros. Vocacionada para um público
inves gação académica sobre a emergência da eclé co e de diferentes faixas etárias, a editora
escrita através da arte, formas de escrita cria va e publica igualmente as suas obras em áudio e
técnicas de leitura, bem como na importância da em Braille, por forma a que sejam inclusivas e
expressão plás ca como linguagem integradora acessíveis a cidadãos com necessidades especiais.
de outras linguagens, com crianças do 1.º Ciclo do
Ensino Básico.
Ficha TécnicaTítulo: H2O
Editor: Alphabetum Edições Literárias
Sobre Elza Mesquita
utoras: Elza Mesquita e Ana Pereira
Autora e ilustradora, exerce funções de professora Ilustrações: Elza Mesquita e Ana Pereira
adjunta na Escola Superior de Educação (ESE) do Edição: Março 2013
Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB).
N.º Páginas: 40 páginas
Preço: 17,50€
Natural de Macedo de Cavaleiros, depois do Locais de venda: Fnac, Bertrand, livrarias locais e
bacharelato em Contabilidade e Administração, no website h p://alphabetum.pt , com 10 % de
completou a licenciatura em Professores do 2.º desconto
Ciclo do Ensino Básico, variante de Educação
Visual e Tecnológica. É Mestre em Ciências da
Educação e Doutorada em Estudos da Criança,
com especialização em Formação de Professores.
Conta com uma vasta experiência na área educacional, nomeadamente na direção da Licenciatura
em Professores do Ensino Básico – 1.º Ciclo (2006
a 2009), do Curso de Mestrado em Ensino do 1.º
Ciclo do Ensino Básico (2009 a 2011, onde também
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1.4.22

SORTEGEL integra Projecto RefActualmente o RefCast representa a grande
Cast (2013-04-08 23:31)

maioria das organizações que trabalham no sector
da castanha – produtores, comerciantes, transformadores, en dades individuais, colec vas,
privadas e públicas – e é membro fundador da
Comissão Europeia da Castanha (CEC), organização criada no âmbito da AREFLAH (Assemblée des
Régions Européennes, Frui ères, Légumières et
Hor coles).

A SORTEGEL, é uma das maiores empresas de
transformação e exportação de castanha do
País, é um dos fundadores do Projecto RefCast –
Associação Portuguesa da Castanha que conta já
com 34 associados.

Esta Associação visa reforçar o negócio e a
valorização da Castanha de Portugal, sobretudo no
exterior, procurando aumentar a área de cul vo
e, consequentemente, a produção nacional de
castanha para que Portugal seja um dos principais
produtores Europeus.
Esta é uma inicia va de diversos agentes ligados à ﬁleira da castanha, Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o Ins tuto
Politécnico de Bragança (IPB) e que está em desenvolvimento desde 2007. No passado dia 26
de Fevereiro foi oﬁcializada a escritura pública da
“RefCast – Associação Portuguesa da Castanha”,
numa cerimónia que teve lugar na aula magna da
UTAD.
De acordo com Vasco Veiga, administrador da
SORTEGEL, “a empresa envolveu-se nesta iniciava por acreditar que o projecto irá favorecer
toda a região produtora de castanha com maior
incidência da zona da Terra Fria de Trás-Os-Montes,
dotando-a de competências para tornar Portugal
num dos principais produtores a nível europeu”.
Além disto, reforçou Vasco Veiga, “o RefCast vai
desempenhar, também, um importante papel,
conjuntamente, com outros intervenientes na
negociação de apoios para o Sector na Polí ca
Agrícola Comum (PAC) para 2014/20”.
136

SORTEGEL debate apoios ao sector na reunião da
Comissão Europeia da Castanha
A 1 de Março decorreu uma reunião da Comissão
Europeia da Castanha (CEC), em Madrid, com
vista a discu r os apoios ao negócio da produção,
transformação e comercialização da castanha,
para serem apresentados em Bruxelas, no âmbito
da PAC 2014/20.
Este encontro contou com a presença de representantes do sector, provenientes de vários
países, entre os quais França, Itália, Espanha e
Portugal, que foi representado por José Laranjo,
professor da Universidade de Trás os Montes
e Alto Douro, e Vasco Veiga, Administrador da
SORTEGEL em representação do RefCast.
Dos vários temas deba dos, destaca-se a
preparação de um documento a apresentar
pela CEC que reúne um conjunto de argumentos
favoráveis e que serão apresentados em Bruxelas
aos deputados da comissão de agricultura; a
preparação de um programa europeu de promoção da castanha; e a deﬁnição de estratégias de
acção contra as pragas e doenças do castanheiro.

1.4.23

Semana da Primavera Biológ- 1.4.24 Primeiro Concurso de Fado
ica em Torre de Moncorvo
Amador de Trás-os-Montes
(2013-04-08 23:33)

(2013-04-09 10:00)

O Município de Torre de Moncorvo aderiu à
Semana da Primavera Biológica, promovida pelo
Movimento Plantar Portugal. Para assinalar a
data preparou algumas a vidades que se desenrolam nos dias 11 e 13 de Abril em Torre de
Moncorvo.

No dia 11 de Abril, Quinta-feira, decorrem no
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado
várias a vidades com os alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Ensino Pré-escolar do concelho e
Centro Paroquial de Torre de Moncorvo.

Dez par cipantes sobem ao palco do Centro
Cultural de Macedo de Cavaleiros, no sábado dia
13 de abril, às 21.45h, disputando o I Concurso de
Fado Amador de Trás-os-Montes, uma inicia va
do Grupo de Fados “Os Marialvas”.

Cada turma irá proceder à plantação de árvores
e ﬂores num canteiro da escola, que posteriormente iden ﬁcará com placas. No decorrer das
a vidades haverá animação com modelagem de
balões e face pain ng. As crianças vão par cipar
ainda na visualização de um ﬁlme alusivo ao tema
e num lanche convívio.

Teresa Costa, Alberto Camelo, Catarina Veigas, Pedro Gomes, Inês Nespereira, Vera Lúcia Tronchete,
Ester Catalão, Joana Capela, Beatriz Mendes
Gomes e João Esteves Inácio compe rão pelo 1º
lugar que lhe garan rá a gravação de um álbum
com 12 temas originais e o troféu de uma guitarra
portuguesa dourada. Os 2º e 3º lugares receberão,
Com esta inicia va pretende-se comemorar o respe vamente o troféu da guitarra portuguesa
Dia Mundial da Árvore, uma vez que no dia 21 prateada e bronzeada.
de Março os alunos se encontravam de férias,
pretende-se ainda sensibilizar para a proteção da O Grupo de Fados “Os Marialvas” foi fundado
ﬂoresta e espaços verdes e para a importância da em 1991 entre outros pelo transmontano José
reciclagem e prevenção de resíduos.
Rodrigues, que com este Concurso pretende
rar do anonimato algumas vozes, dando-lhes
No dia 13 de Abril, Sábado, realiza-se pelas oportunidade de seguir um novo trajeto no Fado.
14h00 uma a vidade de plantação de espécies
arbus vas e herbáceas, des nada ao público em
geral, junto ao Estádio Eng.º José Aires.
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Instabilidade num talude cau- de Bragança com a aposta em independentes e
sada pelo mau tempo obrigou a coligações para reforçar resultados em alguns
interrupção do IP2 entre Bornes concelhos, disseram hoje fontes par dárias.
e a Trindade (2013-04-11 15:46)
Os socialistas fecharam o processo autárquico
na quarta-feira, à noite, com a escolha do independente José Manuel Morais, em Mirandela, um dos
bas ões social-democratas, depois de terem já
avançado com outro independente, João Sampaio,
para a Câmara de Carrazeda de Ansiães, sempre
liderada pelo PSD.

A Ascendi, concessionária da estrada construída
em regime de Parceria Público Privada (PPP),
divulgou nesta quarta-feira que entre "10 e 24
de abril" o trânsito será desviado do IP2, "entre
os nós da Trindade e Bornes", num percurso com
cerca de 10 quilómetros.

Os social-democratas apostam em coligações
com o CDS-PP em quatro bas ões socialistas,
avançando com Artur Aragão, em Alfândega da Fé,
Fernando Almeida, em Vila Flor, e Nuno Gonçalves,
em Torre de Moncorvo, todos indicados pelo PSD,
enquanto o CDS-PP anunciará o cabeça-de-lista
em Vinhais depois do dia 20.

Em comunicado, a concessionária adianta que PSD e PS dividem os doze municípios da região,
e ambos recandidatam os atuais presidentes ou,
o desvio se deve a "trabalhos de reparação".
no caso em que a ngiram o limite de mandatos,
A concessionária indicou apenas que vão ser os vice-presidentes nas câmaras em que são poder.
feitas "obras de reparação" e num esclarecimento
posterior solicitado pela agência Lusa explicou Dos atuais autarcas social-democratas pode
que o mo vo dos trabalhos prende-se com as recandidatar-se apenas o de Carrazeda de Anconsequências do mau tempo na estabilidade de siães, João Luís Correia. O PSD avança com os
vice-presidentes António Branco, em Mirandela,
um aterro.
Duarte Moreno, em Macedo de Cavaleiros, António Pimentel, em Mogadouro, e Jorge Fidalgo,
em Vimioso.

1.4.26

Autárquicas: PSD e PS com canNoutros municípios liderados pelo PS, os socialdidatos em todos os concelhos democratas apostam em Francisco Granjo para
de Bragança (2013-04-11 15:57)
Miranda do Douro, Maria do Céu Quintas para
Freixo de Espada à Cinta e Artur Argão para Alfândega da Fé.
O PS recandidata Berta Nunes, em Alfândega
da Fé, Américo Pereira, em Vinhais, José Santos,
em Freixo de Espada à Cinta e Artur Nunes, em
Miranda do Douro.

O PSD e PS concluíram o processo de escolha
de candidatos nos doze concelhos do distrito
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Os socialistas avançam em Torre de Moncorvo
e em Vila Flor, com os vice-presidentes, respe vamente João Aires e Fernando Barros.

Nos concelhos liderados pelo PSD, o PS aposta 1.4.27
em Júlio Meirinhos em Bragança, Rui Vaz em
Macedo de Cavaleiros, Francisco Guimarães em
Mogadouro, e Amílcar Mar ns em Vimioso.

Macedo de Cavaleiros recebe
encontro regional de Gira-Volei
(2013-04-12 09:57)

Os presidentes das distritais do PSD e do PS,
José Silvano e Jorge Gomes, deﬁniram como objevos para estas autárquicas "reforçar" o número
de câmaras.
Além das quatro coligações com o PSD, o CDSPP apresentou, até ao momento, mais três
candidatos, todos na qualidade de independentes.
O vice-presidente do Ins tuto dos Vinhos do
Douro e do Porto, Carlos Pires, é o escolhido para
Mirandela, a aposta em Macedo de Cavaleiros
vai para Rui Costa, técnico oﬁcial de contas, e o O Encontro Regional de Bragança de Gira-Volei
bancário Fernando Reis avança em Carrazeda de realiza-se pelo segundo ano consecu vo em
Macedo de Cavaleiros.
Ansiães.
Estas eleições contam com mais uma candidatura neste distrito, a do vereador da Câmara
de Bragança, Humberto Rocha, que vai concorrer
novamente à presidência do município naquela
que é, até ao momento, a única candidatura às
autárquicas sem apoio de par dos no distrito de No próximo sábado, dia 13, cerca de 200 atletas entre os 6 e os 23 anos de todo o distrito de
Bragança.
Bragança. A inicia va decorre no Jardim 1º de
As restantes forças par dárias ainda não apre- Maio, em frente aos Paços do Concelho, entre as
sentaram nomes para o ato eleitoral que deverá 10h e as 16h. Na sexta-feira anterior, realiza-se
durante a tarde o encontro municipal que junta os
ocorrer em outubro.
alunos das escolas do concelho.
HFI // JGJ
Lusa/ﬁm
O Gira-Volei é um formato de voleibol adaptado às crianças que se iniciam na prá ca da
Fonte: Agência Lusa
modalidade, onde através do jogo simpliﬁcado
(2X2) e u lização do passe, tem atraído muitos
jovens, muito devido à sua implementação nas
escolas.
A organização do evento está a cargo da Federação Portuguesa de Voleibol em parceria com
o Município de Macedo de Cavaleiros, resulta do
crescente desenvolvimento da prá ca da modaliAnónimo (2013-04-12 14:03:47)
dade nas escolas da região e da pro cua parceria
O Nome do atual presidente da Câmara de Carrazeda
existente, nomeadamente ao nível do Voleibol de
de Ansiães É:
Praia, entre as duas en dades.
JOSÉ LUÍS CORREIA e não João... como se pode ler no
documento
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1.4.28

“inova.Moncorvo”
debate 1.4.29 Casa do Povo de Abreiro
juventude
e
empreendesofre obras de requaliﬁcação
dorismo no próximo ﬁm-de(2013-04-12 10:22)
semana em Torre de Moncorvo
(2013-04-12 10:01)

A Casa do Povo de Abreiro, pequena aldeia do
Nos próximos dias 13 e 14 de Abril decorrerá em concelho de Mirandela situada junto do rio Tua,
Torre de Moncorvo, o evento inova.Moncorvo. É vai surgir com novas condições de u lização
um certame que tem três componentes dis ntas, comunitária.
que par lham entre si a busca pelo conhecimento
e a inovação, e cujo público-alvo são os jovens,
não restringindo contudo a par cipação com
base em nenhum critério.
A primeira componente relaciona-se com a
disponibilização de oferta de workshops de so skills, relacionados com a integração no mercado
de trabalho.

Estão a decorrer neste edi cio obras de requaliﬁcação que darão origem ao surgimento de
um pequeno espaço museológico onde serão expostas alfaias agrícolas e demais instrumentos de
trabalho e séries de objetos ligados à vida rural da
A segunda componente relaciona-se com a pro- região, numa perspe va de salvaguarda da cultura
moção da par cipação cívica dos jovens através da local e divulgação dos elementos etnográﬁcos
exposição de alguns mecanismos que fomentem mais marcantes.
essa par cipação.
Para a criação deste centro museológico serão
A terceira componente compõe-se pela ligação man das as caracterís cas formais e espaciais do
com o mundo empresarial e com o empreende- edi cio existente. As obras de reestruturação do
dorismo.
edi cio, que deverão estar terminadas até ao ﬁnal
de 2013, resultam de uma candidatura da Junta de
A direção da AJUM , refere em comunicado, Freguesia de Abreiro, apoiada pelo Município de
que “está convicta que a exposição de diversos ca- Mirandela, à Medida 3.2.1 do PRODER - Programa
sos de sucesso, sobretudo cons tuídos por jovens de Desenvolvimento Rural, resultando num inves ou empresas da região, poderá inspirar a plateia mento total de 178 958,80 euros, compar cipado
a considerar essa opção e a abrir os horizontes do em 60 % por fundos comunitários.
que poderá ser o seu contributo na sociedade”.
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1.4.30

“Dias

Europeus

do

Sol

“ de Ecologia Urbana".

(2013-04-12 12:08)

1.4.31 Semana Gastronómica do Bacalhau em Miranda do Douro
(2013-04-12 13:36)

“Dias Europeus do Sol “ é um projeto promovido
pela Associação Portuguesa da Industria Solar
( APISOLAR ) tem o obje vo de fomentar pela
Europa o uso do sol como fonte de energia signiﬁca va.
De 20 a 28 de abril, Miranda do Douro recebe
mais uma Semana Gastronómica do Bacalhau.
Este é já um evento de referência na região
transmontana que anualmente atrai milhares de
Os primeiros Dias Europeus do Sol foram celebra- visitantes ao concelho mirandês.
dos na semana de 16 de Maio de 2008 contando
com mais de 4.000 eventos em 13 países Europeus.
A APISOLAR coordena pela sexta vez consecu va os “Dias Europeus do Sol”, um projeto
compar cipado pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Intelligent Energy Europe. “Dias
Europeus do Sol” visa sensibilizar e promover a
u lização da Energia Solar em cada Estado Membro junto da sociedade civil e do público escolar,
alertando para as vantagens do uso desta fonte de
energia renovável.

Tal como aconteceu em edições anteriores são
vários os restaurantes que aderem a esta inicia va,
e oferecem os melhores pratos de bacalhau aos
apreciadores do “ﬁel amigo” dos portugueses.
De referir que este é um certame organizado
pela Associação Comercial e Industrial de Miranda
do Douro.

Esta ação pretende conduzir a uma clara redução do consumo energé co, traduzindo-se não
1.4.32
só numa poupança energé ca, como também na
redução de emissões de CO2 e respe va proteção
ambiental, pensado na sustentabilidade da vida
quo diana das pessoas.

Aprovada estratégia de desenvolvimento da região Norte
(2013-04-12 13:38)

Em 2013, os Dias Europeus do Sol realizam-se
de 1 a 19 de maio, estando agendado para Vila
Real a realização de uma sessão de divulgação,
através de um WORKSHOP, aberto a toda a comunidade, a efetuar no Museu da Vila velha, no dia
02/05/2013, às 18:30H. Esta inicia va é organizada
em parceria entre a APISOLAR, a CIMDOURO –
Agência de Energia e a DOURO ALLIANCE/Agência
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No âmbito dos trabalhos em torno da estratégia
regional NORTE 2020, a Comissão Permanente
do Conselho Regional do Norte, órgão consul vo
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N) aprovou a estratégia
de desenvolvimento para a região Norte para
2014-2020.

e sustentável” - e tem como intuito incen var o
envolvimento e par cipação dos vários atores regionais no processo de deﬁnição da estratégia de
desenvolvimento regional, que marcará o futuro
do Norte.

Par ciparam da reunião o presidente do Con- 1.4.33
selho Regional, Francisco Araújo (também Presidente do Município de Arcos de Valdevez), o
Vice-Presidente, Joaquim Barreto (Presidente do
Município de Cabeceiras de Basto), o Presidente
da CCDR-N, Carlos Neves e ainda os municípios
de Santa Maria da Feira, Bragança, Paredes, Alijó,
Santo Tirso e Lamego. No encontro, a CCDR-N
apresentou os principais documentos já desenvolvidos para a preparação da estratégia regional
NORTE 2020 e a metodologia inerente a esta
inicia va, que mereceram a aprovação por parte
da Comissão Permanente do Conselho Regional.
A cons tuição do Comité de Pilotagem da inicia va NORTE 2020, cujas principais funções
passarão pelo acompanhamento dos trabalhos
em curso e pela apresentação de contributos concretos para a deﬁnição da estratégia regional, foi
também aprovada. Na composição deste comité
terão lugar, designadamente, representantes das
Comunidades Intermunicipais da região e da Área
Metropolitana do Porto, das universidades, das
empresas, das en dades do Sistema Cien ﬁco e
Tecnológico, do setor social, assim como, peritos
e individualidades de elevada relevância no contexto regional.

Estudantes africanos receiam
que crise reduza intercâmbio
com Portugal (2013-04-15 21:35)

A Associação de Estudantes Africanos de Bragança denunciou hoje que a crise está a gerar
cortes nos apoios ao intercâmbio e pode levar
à diminuição do número de jovens dos países
lusófonos que preferem estudar em Portugal.

Óscar Monteiro, da direção da Associação de
Estudantes Africanos do Ins tuto Politécnico de
Bragança (IPB), aﬁrmou à Lusa que há casos de
"desistência de alguns alunos", principalmente
nas grandes cidades. r à diminuição do número de
jovens dos países lusófonos que preferem estudar
A Comissão Permanente deliberou, ainda, o
em Portugal.
agendamento de uma reunião com os representantes dos setores com assento no Conselho
Noutros casos, como o que aconteceu recenRegional (Universidades, Associações Empresaritemente na Régua, em Trás-os-Montes, há
ais, Sindicatos, Associações de Desenvolvimento
estudantes que viajaram com a promessa de
Regional, etc.), no sen do de debater a inicia va
uma bolsa e acabaram a "passar fome e expulsos,
“Norte 2020” e o novo período de programação
por não terem dinheiro para a renda", relatou.r
2014-2020, 2/2 nomeadamente, o próximo Proà diminuição do número de jovens dos países
grama Operacional Regional do Norte e respe vo
lusófonos que preferem estudar em Portugal.
modelo de governação.
Estes problemas vão ser discu dos, em Bragança,
A inicia va NORTE 2020 visa responder ao mote
durante o ﬁm de semana, na primeira Conferência
lançado pela estratégia “Europa 2020” - a prode Dirigentes Associa vos das Associações de
moção de “um crescimento inteligente, inclusivo
Estudantes Cabo-verdianos em Portugal, em que
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são esperados representantes de nove cidades de Bordéus, França e de Dr. José Vieira Marques,
portuguesas
F.J.C., Figueira da Foz, em Viana do Castelo.

1.4.34

Obtém Bacharelato, em Educação Básica (1º
CEB), no Ins tuto Superior Politécnico - Escola
“Pelos Caminhos de Miranda Superior de Educação de Viana do Castelo no ano
de 1996.

do Douro” de Bas ana Angélico
(2013-04-15 21:45)

Em 1997, obtêm Licenciatura, em Educação
Visual e Tecnológica, na Escola Superior de Educação de Viana do Castelo.
Em 2008 conclui pós-graduação em Ciências
da Educação, especializando-se em Administração
e Organização Escolar, pela Universidade Católica
Portuguesa de Viseu.

Professor de Educação Visual e Tecnológica
(2º CEB), Expressão Ar s ca (1º CEB) e Professor
tutor (2º e 3º CEB), de Quadro de Agrupamento
De 19 de abril a 31 de maio, a Casa da Cultura
de Escolas de Sever do Vouga, desde 2009.
Mirandesa recebe a exposição “Pelos Caminhos
de Miranda do Douro” de Bas ana Angélico.
Desde de 2011, docente /conselheiro do conselho geral do Agrupamento de Escolas de Sever
do Vouga.
Inicia em 2007, projeto de ilustração de marcadores de livros/ bookmarks, (técnica mista- café,
Este é um trabalho iniciado pelo expositor em
aguarela e nta da china policromá ca) retratando
2012, um novo projeto inovador (inves gador e
paisagens do Parque do Douro Internacional.
ilustrador), "PELOS CAMINHOS DE PORTUGAL" em
marcadores de livros/ bookmarks (técnica mista
Tem obras, que fazem parte do património ar s co
- café, aguarela e nta da china monocromá ca),
de ins tuições públicas, privadas e colecçõespriretratando todo o património cultural, etnográﬁco
vadas neste nosso país, Espanha, França, Brasil.
e arquitetónico, religioso, militar e civil deste
Primeira exposição individual nta-da-china sobre
nosso país e ilhas.
materiais diversos, (Op Art) em bares da Ribeira
do Porto durante o mês de Setembro de 1990.
Bas ana Angélico, nasce a 27 de Novembro
de 1971, em Melun, Seine-et-Marne (França).
www.facebook.com- Feliciano Nuno Bas ana
Angélico/ Bas ana Angélico.
Regressa a Portugal em 1982, com a sua família
(Sendim, Miranda-do-Douro). Frequenta entre
Onde: Casa da Cultura Mirandesa
1989 e 1992, a Escola Secundária Soares dos Reis,
Quando: de 19 de abril a 31 de maio
os Cursos de Arquitectura e Design.
Entrada: Livre
Frequenta em 1993, algumas aulas de desenho
modelo nu, com o mestre Mário Bismark, na
FBAUP, Porto.
Obtém em 1995, o Curso “Cultura pela Imagem”,
tendo sido aluno de Dr. Pierre Dumont, J.C.ªV.
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1.4.35

XVIII Concurso Nacional do 1.4.36 Miranda do Douro assinala o Dia
Ovino de Raça Churra Galega
Internacional dos Monumentos
Mirandesa (2013-04-15 23:02)
e Sí os com “La lhéngua dun
pobo” e visitas guiadas à Sé
(2013-04-15 23:08)

Realiza-se no próximo dia 19 de abril, a par r
das 21 horas, no Auditório Municipal de Miranda
do Douro, a inicia va “La lhéngua dun Pobo”,
inserida no Dia Internacional dos Monumentos e
Sí os.

Realiza-se no próximo dia 20 de abril, no Mercado
de Gado de Malhadas, a par r das 10 horas, o Este é um projeto apresentado na língua miXVIII Concurso Nacional do Ovino de Raça Churra randesa e conta com o apoio dos professores de
Galega Mirandesa.
mirandês e da comunidade escolar.

Este é um evento que pretende divulgar esta
raça de pres gio do planalto mirandês, dentro e
fora de portas.
Para além disso, é também um concurso que
tem por obje vo o es mulo e a orientação dos
criadores na produção e melhoramento animal
de ovinos de Raça Churra Galega Mirandesa por
contribuírem para a valorização e aproveitamento
de recursos forrageiros de regiões desfavorecidas,
bem como para a obtenção de carne de elevada
qualidade.
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A herança patrimonial tem uma u lidade que
vai para além do mero ato de guardar ou conservar. Ela é algo que enriquece as comunidades,
porque lhes dá sen do, iden ﬁca-as com o seu
passado, fazendo com que se transforme num capital, a que podem recorrer sempre que é preciso
inves r na consciência de si mesmas. Assim, cada
vez mais, o património deixa de ser apenas espólio dos museus e se insere no desenvolvimento
social, fazendo parte das relações quo dianas da
sociedade.
Nesta perspe va, o património cultural garante
ao homem o conhecimento, a consciência de si
mesmo e do ambiente que a cerca, possibilitando
a sua orientação, para que se reconheça como
comunidade, inspirando valores, es mulando o exercício da cidadania e metas comuns, ajudando a
delinear a sua história e a conservação da memória
do que fomos, somos e seremos, revelando assim
a nossa iden dade.

De referir que esta é uma inicia va da Câmara
Municipal de Miranda do Douro em parceria com A sua ação será focalizada na contagem de
o agrupamento de escolas do concelho.
excrementos em percursos deﬁnidos e representa vos com vários pos de cobertura vegetal,
Ainda no âmbito do Dia Internacional dos Mon- importantes dados que em conjunto com outros
umentos e Sí os, a acontecer dia 18 de abril, a métodos permi rão avaliar a quan dade de aniCâmara Municipal de Miranda do Douro organiza mais.
em parceria do Museu Terra de Miranda visitas
guiadas à An ga Sé de Miranda do Douro.
O Cercado de Corços de Grijó é propriedade
da Associação de Caçadores de Grijó e Vilar do
Este ano o tema escolhido pelo ICOMOS (Con- Monte, localizado na vertente noroeste da Serra
selho Internacional dos Monumentos e sí os) é o de Bornes. Com 35 hectares vedados, é o maior
Património da Educação, promovendo o conhec- cercado a norte do Rio Douro e o único gerido
imento e a aprendizagem do legado relacionado por uma Associação de Caçadores. Atualmente,
com estes e a eles derivado, iden ﬁcando-se um com provas vídeo, fotográﬁca e outros dados,
riquíssimo património, seja ele arquitetónico, são contados 7 corços ali existentes, numa altura
material, imóvel ou móvel, material ou imaterial, em que se caminha para o período de nascimentos.
diferentes escalas e contextos que se expressam
O interesse cien ﬁco pelo local tem suscitado
em todas as regiões do país.
a atenção de ins tuições de ensino, nomeadaNuma época emergente em que a iden dade mente a UTAD que tem apoiado e acompanhado
e a sua construção depende cada vez mais do a monitorização dos animais. Em 2012, foi inpatrimónio e da educação, os quais reforçam os clusive alvo da tese ﬁnal de uma licenciatura em
laços e os conhecimentos, a Câmara Municipal Engenharia Florestal que se “debruçou” sobre a
aderiu a este evento e segue o programa deﬁnido Monitorização da eﬁciência do cercado de Grijó
no fomento do corço. Nesse mesmo ano, alunos
para a sinalização do mesmo.
de Zootecnia realizaram um trabalho auxiliar de
contagem dos animais.

1.4.37

Alunos da UTAD com trabalho de
campo no Cercado de Corços de
1.4.38 Microcentral Hidroelétrica do
Grijó (2013-04-15 23:12)
Fervença entrou em funcionamento (2013-04-15 23:16)

Na próxima quinta-feira, dia 18, um grupo de
alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) realizará no Cercado de Corços Já está a funcionar, desde o início do mês de
de Grijó um trabalho de campo que auxiliará na abril, a Microcentral Hidroelétrica do Fervença,
integrada no edi cio do Centro Ciência Viva de
contagem dos animais presentes.
Bragança.
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no rio Fervença, zona dos Batocos.
O concurso ﬁcou deserto mais do que uma
vez, tendo sido feitas várias tenta vas, sem êxito,
de ajuste direto.
Com uma potência de 20 KW, a Microcentral
Hidroelétrica produz energia elétrica em Baixa A discussão de soluções alterna vas, mudanças
Tensão que é vendida ao operador de rede de de execu vo camarário, a revolução de 1910 e
distribuição, a EDP.
outras situações ﬁzeram com que o problema da
contratação se arrastasse até 16 de Fevereiro 1912.
Neste projeto, pretende-se focar a vertente A construção da Central dos Batocos, canal, bardidá ca da produção micro-hídrica, através de um ragem e restantes obras deveriam ser executadas
quadro sinóp co demonstra vo da instalação em em dois anos. Problemas diversos e o início da 1.ª
funcionamento, com ligação a “interface gráﬁca” Grande Guerra, para a qual foi mobilizado o enpara compreensão do esquema integral desde a genheiro eletricista, concessionário da iluminação,
tomada de água da presa do Rio Fervença, junto e a falta de recursos ﬁzeram com que só a 22 de
ao Jardim José de Almeida, até à produção e Dezembro de 1921, passados 15 anos, vesse sido
inaugurada a iluminação pública a eletricidade,
u lização da energia elétrica.
cujas obras e trabalhos foram dirigidos pelo engenSerá, ainda, possível (entre outras valências) a heiro francês LucienGuerche.
visualização de energiaenviada à rede em tempo
real, assim como a visualização da percentagem de Passaram, ainda, algumas décadas, até que
produção face aos consumos do edi cio, dos totais muitos dos cidadãos das aldeias bragançanas
de energia produzida e consumida na instalação. pudessem aceder a este bene cio, o que para
Existe, também, a possibilidade de comandar muitos só aconteceu após o 25 de Abril de 1974,
manualmente a central, tendo em vista as funções mais de três quartos de século depois de Lisboa.
didá cas da instalação, no âmbito do trabalho
promovido pelo Centro Ciência Viva no que toca a Salienta-se que o Centro Ciência Viva, instalado em um edi cio inteligente, tem como missão
a vidades.
a promoção do conhecimento e da sensibilização
A Microcentral Hidroelétrica do Fervença rep- ambiental.
resenta um inves mento de 120 mil euros. O
edi cio do Centro Ciência Viva localiza-se no
espaço da an ga Central Hidroelétrica de Bragança, na margem esquerda do Rio Fervença, na 1.4.39 Mogadouro recorre à jus ça
zona dos Batocos, no Centro Histórico de Bragança.
Recorde-se que, no ﬁnal do século XIX - início
do século XX, a iluminação pública a petróleo,
considerada defeituosa e an -higiénica, deu lugar
à iluminação elétrica, tendo-se iniciado o processo
de iluminação das vilas e cidades. Bragança,
no ano de 1906, ainda era iluminada por uma
débil rede de lamparinas com funcionamento a
petróleo, os candeeiros apagavam-se antes da
meia-noite e nas noites de luar não eram acesos
para poupar petróleo. A Câmara Municipal, em
reunião de 8 de Novembro de 1906, decidiu abrir
concurso para a concessão da iluminação elétrica
da cidade, com aproveitamento da queda de água
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para forçar saída de sistema mul municipal de água

(2013-04-16 09:19)

[mogadouro.jpg]

A Câmara de Mogadouro (PSD) avançou com
uma ação de condenação e com uma providência
cautelar para forçar a sua saída do sistema mulmunicipal de abastecimento de água de Trás os
Montes e Alto Douro.

O presidente da Câmara, Moraes Machado,
disse à agência Lusa que a providência cautelar e
a ação de condenação, visando o Ministério do
Ambiente e a empresa Águas de Trás os Montes e
Alto Douro (ATAD), já deram entrada no Tribunal
Administra vo de Mirandela.
"A permanência do município de Mogadouro
naquele sistema mul municipal é ruinosa para
os interesses económicos do nosso concelho e
não precisamos de nele estar incluídos", jus ﬁcou
Moraes Machado.
"Este pedido para sair do sistema mul municipal foi recusado pela senhora ministra do
Ambiente em novembro de 2012, sem qualquer
fundamento legí mo e em violação do princípio da
autonomia das autarquias, pelo que o município
de Mogadouro se viu obrigado a defender os seus
interesses e dos seus munícipes em tribunal",
frisou o autarca social-democrata.
O município de Mogadouro aderiu ao sistema
mul municipal em 2001, através da celebração de
um protocolo e de contratos de fornecimento de
água e recolha de eﬂuentes.
Para dar resposta a solicitações do Mistério do
Ambiente, o município de Mogadouro elaborou,
entretanto, "um estudo técnico aprofundado"
que demonstrou "o interesse público" da saída do
município do sistema mul municipal municipal
das ATAD.

lemas de abastecimento de água e saneamento
resolvidos em toda a sua extensão e, por isso, não
precisamos da intervenção de outras en dades",
concluiu Moraes Machado.
FYP // JGJ Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa
yellow submarine (2013-04-16 10:03:39)
aqui está um presidente exemplar na defesa dos
interesses da sua terra. Faz muito bem o Dr. Moraes
Machado em expulsar esse bando de chupistas que
estão fazer com que os serviços de fornecimento de
água municipal a nja valores impensáveis. e ainda
subirão mais. daqui a uns tempos Mogadouro será um
concelho exemplar neste setor, fornecendo a a água
a metade do preço aos seus munícipes. Essa ATAD
é mais um bando de tachistas e de encosto para os
que saeiem da polí ca e dos polí queiros do PS e do
PSD que se encostam uns aos outros e só vivem de
favores, com gestores pagos a preço de ouro. É mais
um exemplo do que este Portugal se transformou. Por
isso Dr. Moraes Machado faz muito bem em expulsar
essa gente da sua terra. Que vão trabalhar. Não
se aﬂija que quando voltarmos a ter presidentes de
cãmara decentes essa corja vai toda a voar, explorar
para outro lado!
Anónimo (2013-04-16 10:09:27)
Parabéns à Câmara de Mogadouro! Finalmente
alguém percebeu que essa ATAD e outras que tais, apenas serve para extorquir mais dinheiro aos munícipes
e contribuintes!

No estudo, ao qual a Lusa teve acesso, é referido
que "é de interesse publico a desafetação do concelho de Mogadouro do sistema mul municipal 1.4.40
das ATAD", sobretudo "pelo impacto nega vo" que
a sua integração no sistema "teria em termos de
acréscimo do preço ﬁnal da água para a população
e empresas da região".

Município de Torre de Moncorvo
comemorou 728 anos do Foral
de D. Dinis com apresentação de
livro (2013-04-16 22:42)

"O concelho dispõe de água em quan dade e qualidade para abastecer todo o concelho, pelo que
não precisa de estar incluída no sistema mul municipal da ATAD. A permanência na ATAD só agrava
os preços para os consumidores",acrescentou o
autarca.
"Mogadouro é um concelho que tem os prob147

Tânia Amaral, apresentou a sua primeira obra 1.4.41
“Torre de Moncorvo na Idade Média contributo
para a História da Vila e Termo” no passado dia
12 de Abril, na Biblioteca Municipal de Torre de
Moncorvo.

“Unidos contra a Fome”, uma
inicia va para recolher alimentos em Miranda do Douro
(2013-04-16 22:47)

O Presidente da Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo, Eng.º Aires Ferreira, deu início à
sessão referindo que a abordagem efetuada por
este livro é uma mais-valia e que se enquadra
muito bem na comemoração dos 728 anos de foral
concedido a Torre de Moncorvo por D. Dinis.
Referiu que obras desta natureza não se encontrammuitas vezes, nos dias de hoje, pois não No âmbito da campanha “Unidos Contra a Fome”
e face aos inúmeros pedidos de ajuda a Loja
se cinge apenas à história dos protagonistas.
Solidária de Miranda do Douro e diversas ins tuDe seguida tomou a palavra a Dr.ª Renata Mar- ições do concelho promovem no próximo dia 27
ques que efetuou a leitura de algumas palavras de abril, uma recolha de alimentos, em algumas
deixadas pela Professora Associada da Faculdade super cies comerciais do concelho mirandês.
de Letras da Universidade do Porto, Dr.ª Cris na
Cunha, que não pode estar presente na sessão.
Sendo salientado que este livro “ ilustra aspetos
da vida moncorvense nos ﬁnais da Idade Média,
alguns dos quais pouco explorados até agora”.
Referiu ainda que este trabalho é cons tuído por
um “corpus documental, cons tuído não só pelos
sumários de documentos anteriormente publicados por diversos autores, mas também pela
publicação de 12 pergaminhos que se conservam
inéditos até hoje. Este apêndice cons tui, por
isso mesmo, uma mais-valia que nunca é demais
salientar.”

Os alimentos recolhidos serão doados a famílias
carenciadas já assinaladas e iden ﬁcadas.
Recordo que desde a abertura, dezembro de
2012, a Loja Solidária contemplou 44 famílias
carenciadas.
Todo o cidadão tem direito a uma alimentação
acessível, nutricionalmente adequada e culturalmente aceitável para que possa desfrutar de uma
vida a va e saudável.

[EMBED]
A autora, Tânia Amaral, falou ao público presente
para fazer uma breve explicação sobre o livro
cons tuído por duas partes: uma sobre a região
de Moncorvo, que contém 5 capítulos e a segunda
sobre a vila de Torre de Moncorvo com 4 capítulos.
A par da apresentação do livro estavam expostos
no átrio da Biblioteca Municipal ospergaminhos
inéditos, pertencentes ao Arquivo Histórico, que
es veram na origem desta obra.
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1.4.42 Nono Seminário Apícola da Terra
Quente (2013-04-16 23:12)

No âmbito do Plano Apícola Nacional a Associação de Apicultores do Nordeste organiza o IX
Seminário Apícola da Terra Quente. Trata-se de
uma inicia va que pretende reunir apicultores, Presentes es veram mais de 80 par cipantes
técnicos, mas também pessoas com interesse na entre eles o Grupo de Escuteiros de Moncorvo, a
Fundação Francisco Meireles e o público em geral.
área.
Aires.
Tendo em conta a crescente curiosidade que
a a vidade tem vindo a suscitar, assumindo-se
mesmo como uma área que está a ser abraçada
por muitos jovens, estes seminários são vistos
como uma ó ma oportunidade para par lhar
experiências, conhecimentos e trazer a debate
temas relevantes paro o setor.

A a vidade teve início com uma breve explicação pela Vereadora dos Espaços Verdes do
Município, Engª Alexandra Sá, sobre a Semana da
Primavera Biológica, “Movimento Plantar Portugal”, importância da reciclagem e prevenção de
resíduos e sobre a plantação que se iria ter lugar.
Aires.

Com o apoio do Município de Alfândega da Fé
neste Seminário vão estar em análise questões
como: o Maneio Apícola; as alterações ao código
do IVA; O PRODER, Zonas Controladas e suas
obrigações, Unidades de Produção Primárias. A
tarde vai ser dedicada a um Workshop sobre
desdobramentos.

[EMBED]
Os par cipantes, depois de divididos em três
grupos, com o apoio dos jardineiros do Município
iniciaram as plantações. No ﬁnal todos veramdireito a um lanche e um kit para compostagem
domés ca. Aires.

Com esta inicia va pretendeu-se a celebrar a
A inicia va decorre na Casa da Cultura Mestre
entrada na primavera e sensibilizar a população
José Rodrigues, no dia 21 de abril e é aberta a
para a necessidade de adotar es los de vila mais
todos os que manifestem interesse nesta área.
saudáveis.

1.4.43

Plantação de espécies arbus vas
e herbáceas assinala Semana da 1.4.44 Mirandela registou no 1.º
trimestre mais de metade dos
Primavera Biológica em Torre de
maus tratos infan s de 2012
Moncorvo (2013-04-16 23:15)
(2013-04-17 09:21)

No âmbito da Semana da Primavera Biológica decorreu no dia 13 de Abril, Sábado, uma A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
a vidade de plantação de espécies arbus vas e (CPCJ) de Mirandela, no distrito de Bragança, inherbáceas junto ao Estádio Eng.º José Aires.
staurou 37 processos nos primeiros três meses de
2013, mais de metade do que os casos registados
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em todo o ano de 2012.

O autarca é também presidente de uma das
associações que está a trabalhar esta temá ca,
a Corane - Associação de Desenvolvimento dos
Municípios da Raia Nordes na, de que fazem
O balanço foi feito por aquele organismo no parte os quatro concelhos da Terra Fria: Bragança,
âmbito do mês da prevenção dos maus tratos na Vinhais, Miranda do Douro e Vimioso.
infância, inicia va que inclui várias inicia vas de
sensibilização da comunidade para a problemá ca Artur Nunes defendeu, em declarações à Lusa,
e que se prolongam até ao ﬁnal de abril, como que "não é justo" exis r, no lado português da
disse hoje à Lusa o presidente da comissão, Rui fronteira, "um mercado livre de apanha e os esMagalhães.
panhóis regularem através de taxas para a apanha
e nos sí os que eles autorizam para o efeito".
Em 2012, passaram pela comissão de Mirandela
um total de 60 casos. O responsável não atribui o "Tem que haver no âmbito da fronteira algum
maior número de processos nos primeiros meses respeito de um lado e de outro", considerou, exde 2013 à crise que Portugal atravessa, mas a plicando que a associação que representa já teve
fatores como absen smo ou abandono escolar.
uma reunião com o diretor regional de Agricultura
e Pescas do Norte em que manifestou a necessidade de Portugal proceder à regulamentação
desta a vidade.

1.4.45

Transmontanos reclamam regras
Ninguém consegue apontar números concrena fronteira para negócio dos tos, mas há vários anos que diferentes en dades
cogumelos (2013-04-17 23:09)
locais denunciam a saída anual de toneladas
de cogumelos das ﬂorestas transmontanas para
Espanha, sem qualquer controlo.
Os intermediários espanhóis contratam recoletores portugueses que recebem valores como
"sete ou 15 euros" por quilo de algumas espécies
que a ngem preços de "100 ou 300" euros no
mercado espanhol, segundo Francisco Torrão,
da associação micológica a Xixorra, que está a
trabalhar com a Corane no processo.

Os municípios da Terra Fria Transmontana
reclamaram hoje a regulamentação urgente da
apanha de cogumelos silvestres no lado português da fronteira, que oferece um "mercado
livre" aos espanhóis, enquanto Espanha taxa e
cobra licenças aos portugueses.

"Neste momento o comércio é 100 % espanhol",
assegurou, apontando o "caricato" de Portugal
estar a comprar cogumelos a Espanha apanhados
nas ﬂorestas portuguesas.
Contactado pela Lusa, o diretor regional de
Agricultura e Pescas do Norte, Manuel Cardoso,
adiantou, por escrito, que aquele organismo já
"elaborou um documento-síntese" para proposta
de regulamento da apanha de cogumelos silvestre,
"que teve encaminhamento superior", mas ainda
não adianta datas para a conclusão do processo.

A "desigualdade" de legislação tem permi do
aos espanhóis explorarem livremente o negócio
deste recurso natural, nomeadamente na Terra
Fria Transmontana, o território com mais abundância de cogumelos silvestres em Portugal, segundo
Artur Nunes, presidente da Câmara de Miranda do
Apontou, porém algumas orientações que deDouro.
fende como os cogumelos serem "entendidos
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como sendo propriedade do dono da terra, a
sua colheita para comercialização obrigar a uma
licença de coletor (e a um bene cio para o dono da
terra), haver locais interditos à colheita e mecanismos de controlo na colheita e na comercialização".
Manuel Cardoso entende que os portugueses
"estão a ganhar dinheiro" com a situação atual e
que "enquanto não houver alterna vas mais vantajosas no escoamento interno, o que se veriﬁca
para Espanha é muito bom".
Uma exploração mais vantajosa deste recurso
natural depende, na opinião do diretor regional,
do que os portugueses conseguirem fazer no
"campo e das inicia vas empresariais que surgirem".
HFI // JGJ Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

1.4.46

em vista a organização do Manifesto Autárquico
Distrital desta estrutura.
Segundo Nuno Miranda, “o Manifesto Autárquico
Distrital será um documento que reunirá medidas
e reivindicações consideradas, por nós, de vital
importância para a ﬁxação e manutenção de
jovens nos concelhos do distrito. Pretendemos
também que seja um documento que sirva de
base às estruturas concelhias da JS na elaboração
dos manifestos concelhios a apresentar às candidaturas do PS”, refere o jovem socialista.
Obras como o Espaço Mul usos, o novo estádio de futebol e as piscinas municipais de água
quente, foram visitadas durante a manhã de trabalho. A primeira parte da reunião terminou com
uma visita à Praia ﬂuvial da Congida.

O jovens socialistas também aproveitaram a
oportunidade para anunciar que irão formar o
núcleo de estudantes socialistas do IPB. Segundo
o Presidente da Federação, Nuno Miranda, "esta
estrutura será um canal de par lha de informações
Federação Distrital da JS de importante, onde o obje vo será o de canalizar
Bragança vai organizar Man- esforços conjuntos, com quem vive o ensino
superior, permi ndo-nos obter uma posição mais
ifesto
Autárquico
Distrital próxima junto do jovem estudante. Há também
(2013-04-17 23:12)
muitos militantes, das mais diversas concelhias
deste país, que estudam no IPB e poderão, assim,
exercer uma militância mais a va através do futuro
NES-IPB".

Nuno Miranda acrescentou ainda que "as medidas que o governo do nosso país assume em
relação ao ensino superior apontam, cada vez
mais, para que só quem tenha posses elevadas, o
poderá frequentar. Este corpo governa vo tem
por obje vo só permi r a frequência no ensino
superior aos ricos, signiﬁcando isso, um retrocesso
A Federação Distrital da JS de Bragança realizou,
enorme na nossa democracia!", dizem os jovens
no passado ﬁm-de-semana, uma reunião orsocialistas.
dinária da Comissão Polí ca Distrital Federa va,
em Freixo de Espada à Cinta.

Esta reunião, de jovens socialistas com a estrutura
do PS local, teve como obje vo principal recolher
exemplos de boas prá cas autárquicas tendo
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1.4.47

Projeto 80 com candidaturas até jeto de âmbito nacional que visa dinamizar o movimento associa vo nas Escolas e promover a edu31 de maio (2013-04-17 23:17)
cação para a sustentabilidade, empreendedorismo
e cidadania democrá ca.

1.4.48 Exposição documental “Can gas
de Abril” (2013-04-21 22:52)

Estão abertas as candidaturas a nível nacional
para o Projeto 80. Associações de Estudantes do
Ensino Básico e do Ensino Secundário ou grupos
informais de alunos podem candidatar-se ao
Projeto 80 até 31 de maio

A par r do dia 22 de abril até ao dia 3 de maio, a
Jovens estudantes, entre os 13 e os 17 anos,
Biblioteca Municipal de Miranda do Douro recebe
podem candidatar os seus projetos até 31 de maio
a exposição documental “Can gas de Abril”.
em www.projeto80.pt . São candidatos trabalhos
que promovam a preservação da biodiversidade,
a gestão eﬁciente de recursos, a diminuição da
pegada carbónica e hídrica, a cidadania, o voluntariado e o empreendedorismo, visando a adoção
de boas prá cas e de comportamentos sustenA par desta mostra, realiza-se no 25 de abril,
táveis.
às 16 horas uma Tertúlia in tulada “ContraConversa”, com vários intervenientes.
Podem candidatar-se ao Projeto 80 Associações
de Estudantes do Ensino Básico e do Ensino SeContraConversa
cundário ou grupos informais de alunos.
“A história dos portugueses pode ser contada
através das can gas porque o povo sempre se
Dos trabalhos candidatos serão selecionados
serviu das canções para exprimir as suas asseis ﬁnalistas que serão apresentados na cerimópirações e anseios. Foi um processo longo e
nia de entrega dos Green Project Awards 2013,
historicamente determinado pelas mais diversas
onde o vencedor será galardoado com o Prémio “
e dis ntas situações com as quais as lusas gentes
Inicia va Jovem - Projeto 80 ” que consiste numa
se foram confrontando: das can gas de escárnio e
visita às Ins tuições Europeias em Bruxelas.
maldizer até ao canto de intervenção foi percorrido
um caminho muito di cil na aﬁrmação da vontade
Sobre o Projeto 80
colec vamente sen da de denúncia e de luta
contra as injus ças.
O Projeto 80 , promovido pelo Governo de Portugal em parceria com a Agência Portuguesa do Ambi- Não recuaremos a tempos tão recuados e a
ente, a Direção-Geral da Educação e o Ins tuto Por- viagem retrospec va inicia-se apenas nos inícios
tuguês do Desporto e Juventude, bem como com a do século XX. Para que no 25 de Abril de 1974
Quercus e o Green Project Awards, e apoiado pela uma canção como a Grândola, Vila Morena se
ADENE, Amb3E e Sociedade Ponto Verde, é um pro- tornou-se um símbolo de uma vitória par lhada
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em tons maiores de colec vo, foi muito penoso
conseguir-se um efec vo contributo das can gas
para essa madrugada libertadora.
Embora conhecida como atriz, neste espetáculo
Com efeito, temos de recuar aos Cantos Re- Maria João Abreu sobe ao palco para interpretar
publicanos e ao Fado Operário, para logo mais alguns temas que a inspiraram ao longo do seu
sen rmos a força dos novos cantos oriundos do percurso.
mundo académico da Canção de Coimbra.
Nomes como Liza Minelli, Edith Piaf, Ute LemMas também teremos de revisitar as Canções per, Frank Sinatra, António Variações, Simone
Heróicas e a recuperação de uma Música Regional de Oliveira, Paulo de Carvalho, Elis Regina, Ella
não subme da às castrações da folclorização op- Fitzgerarld, entre outros serão relembrados numa
erada pelo Estado Novo. E, em tempos bem mais noite carregada de emoções e onde se verá a vida
próximos da Revolução dos Cravos, percorremos da ar sta reﬂe da.
os movimentos da Balada e do Canto de Protesto,
com as novas trovas a afrontarem o baﬁento Sob a direção de João Soares este espetáculo
nacional-cançones smo, passando pela Canção conta com Maria João Abreu na voz, Nuno Tavares
Polí ca ou Canto de Intervenção, até chegarmos no piano e teclados, Raimundo Semedo no saxoao Canto Livre do nosso (des)contentamento que fone e ﬂauta, João Silva na bateria, Alex Leão no
ocupou as praças da canção com o 25 de Abril de baixo e João Soares na guitarra.
1974.
Foram – con nuam a ser! – cantos de denúncia e
de mobilização, de crí ca e de consciencialização, 1.4.50
contra situações de injus ça e de atropelo à dignidade humana. E é justamente esse percurso que
pretendemos revisitar nesta contraconversa!”
Mário Correia

1.4.49

Escavações arqueológicas no
Baixo Sabor revelaram achados
"únicos" na Península Ibérica
(2013-04-21 23:05)

Torre de Moncorvo recebe espectáculo “A Vida é um Cabaret”
(2013-04-21 22:56)

Os trabalhos arqueológicos em curso há dois da
região do Baixo Sabor deixaram a descoberto
achados "únicos" em toda a Península Ibérica,
disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

No próximo dia 24 de Abril, pelas 21h30, o CineTeatro de Torre de Moncorvo recebe “A Vida é um "Estamos a terminar os trabalhos de campo
Cabaret”, espetáculo comemora vo dos 30 anos que abrangeram mais de uma centena de sí os
de carreira de Maria João Abreu.
arqueológicos com uma cronologia estabelecida
entre o Paleolí co Inferior e a Idade Moderna,
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disse a arqueóloga Rita Gaspar, do Agrupamento
de Empresas do Baixo Sabor.
"Agora todo material recolhido nos sí os arqueológicos está a ser analisados nos nossos
A técnica acrescentou que há três sí os "exce- laboratórios e compilado para, no ﬁm, ser publicionais" no Vale do Sabor, em que intervenção vai cada uma monograﬁa que deverá ser publicada,
ser prolongada por mais uns meses, e outros de ao que tudo indica, em 2014/2015", frisou a invesgadora. No decurso dos trabalhos arqueológicos,
onde as esquipas já começaram a desmobilizar.
todas as expecta vas "foram ultrapassadas" na
Um dos locais de interesse está situado na foz região do Vale do sabor.
da ribeira do Medal, freguesia de Meirinhos,
concelho de Mogadouro, onde os arqueólogos Os trabalhos de arqueologia decorrem na área
descobriram milhares de placas de pedra com da albufeira que abrange os quatro concelhos da
gravuras, pertencentes à chamada "arte rupestre região do Baixo Sabor (Mogadouro, Macedo de
Cavaleiros Alfandega da Fé e Torre de Moncorvo),
móvel".
que ﬁcará submersa aquando do enchimento da
Trata-se de uma área que ultrapassa os 400 albufeira da barragem do Baixo Sabor, programado
metros quadrados, que tem vindo a revelar-se para 2013.
um importante ponto arqueológico do Paleolí co
Fonte: Agência Lusa
Superior na Península Ibérica.
"Esta é, atualmente, a maior escavação do Paleolí co Superior em Portugal, num contexto de
arte rupestre móvel, sendo a única do seu género
ao ar livre na Península Ibérica. Muito poucas na 1.4.51
Europa tem mais de 300 mil peças para serem
estudadas", divulgou a técnica.
O Sí o de Crestelos, também no concelho de
Mogadouro, é outros dos locais de importância
para os inves gadores, com uma ocupação "connua" de mais de dois milhões de anos.

Associação Potrica comemora o
25 de abril com a projeção do
ﬁlme “Felgar Ventos de Abril”
(2013-04-21 23:08)

"Aqui descobrimos estruturas da Idade do Ferro
que ainda não foram encontradas em outros
pontos da região", destacou Rita Gaspar.
Todas estas revelações foram feitas no decurso do
1.º Encontro de Arqueológico, que hoje decorreu
na vila transmontana de Mogadouro e que reuniu
“Felgar Ventos de Abril” é um ﬁlme/documento
um conjunto especialistas e professores univerque nos narra os primeiros meses da vivência
sitário, numa inicia va promovida pelo Câmara
democrá ca do pós 25 de abril numa aldeia do
local.
Nordeste Transmontano, Felgar, concelho de
Torre de Moncorvo.
Na fase antes das obras de construção da barragem do Baixo Sabor estavam sinalizados 300
sí os arqueológicos, número que nesta altura dos
trabalhos vai já nos 2.300, o que se traduz "num
No dia 24 de abril, pelas 22:30 horas, a Asenorme incremento nos trabalhos arqueológicos",
sociação Potrica (Grupo de Acção Cultural do
com uma grande concentração de meios humanos
Nordeste Transmontano), promove a visualização
e materiais, "que deu frutos fabulosos".
deste ﬁlme no Centro Cultural de Macedo de
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Cavaleiros, associando-se deste modo às comemo- José Cordeiro está à frente da Diocese de Bragançarações do 39º aniversário da Revolução dos Cravos. Miranda há um ano e meio e herdou a mais
emblemá ca obra do antecessor António Rafael,
À projeção seguir-se-á um debate livre que que construiu durante 20 anos a única catedral do
deverá ser orientado em função das temá cas século XX, que ﬁcou inacabada e com um passivo
suscitadas pela visualização do documentário. A por amor zar.
sessão conta com a par cipação de Leonel Brito,
um dos autores deste trabalho, que nos contará, Quando o novo bispo tomou posse, a 02 de
na primeira pessoa, as experiências vividas du- outubro de 2011, o presidente da Comissão Fabrante esse período.
riqueira, padre João Gomes, avançou que a fatura
que iria herdar rondava os cinco milhões de euros
Leonel Brito, nasceu na vila transmontana de entre emprés mos bancários e as obras em falta.
Torre de Moncorvo, tendo-se dedicado, desde As úl mas contas da tesouraria da Cúria Diocesana
muito cedo, ao cinema e à televisão. Foi um indicam que o valor da dívida das obras da catedral
dos membros que integrou a Cinequanon, uma é agora de menos de 507 mil euros.
coopera va de cinema criada logo após o 25
de Abril de 1974. Grande parte dos seus ﬁlmes Antes da Páscoa, o bispo lançou um apelo aos
passaram na RTP integrando agora o arquivo da ﬁéis para oferecessem à catedral a chamada
televisão pública. Entre muitos outros ﬁlmes, renúncia quaresmal. Os dona vos ainda estão a
realizou e produziu documentários como "Gente ser recolhidos, como disse à Lusa o bispo diocedo Norte ou História da Vila Rica", “Encomendação sano, pelo que ainda não é possível avançar o
das Almas”, "Estevais Ano Zero", “Velhas Proﬁs- valor ﬁnal, mas, por aquilo que lhe vai chegando,
sões”,”Coopera va de Consumo - A Piedense”, José Cordeiro garante que "as pessoas têm sido
“Ocupação de terras Beira Baixa” , “Colonia e muito generosas e responderam com surpresa aos
apelos" que lhes dirigiu.
Vilões” e "Acção, Intervenção".

1.4.52

O valor da primeira entrega contabilizada é
de 10 mil euros, segundo a tesouraria da Cúria
Bispo de Bragança espera Diocesana que esclarece que "em outubro de 2012
devia-se das obras da catedral 650 mil euros", um
pagar catedral em um ano valor que até 24 de março de 2013 foi reduzido
(2013-04-22 17:09)
para pouco mais de 517 mil euros.
Com os dez mil euros da primeira entrega da
renúncia quaresmal e mais alguns dona vos, a
dívida foi reduzida para menos de 507 mil euros.

"Espero que em breve possamos saldar a dívida.
Tenho muita esperança nisso", aﬁrmou à Lusa o
prelado, indicando que gostava que "no máximo
num ano" a diocese possa estar liberta desse
compromisso. "Porque isto é uma sobrecarga, eu
tenho dito muitas vezes é quase um cancro na vida
A dívida da nova catedral de Bragança foi repastoral de uma diocese", acrescentou.
duzida em poucos meses em quase 150 mil euros
graças a dona vos que levam o bispo a acreditar
Os ﬁéis podem ir acompanhando a evolução
que num ano conseguirá amor zar meio milhão
das contas da catedral através dos relatórios que
de euros em falta.
são publicados periodicamente no jornal diocesano "Mensageiro". Considerada por alguns como
"um sorvedouro de dinheiro" e "uma obra megaló155

mana e desnecessária", esta obra foi o desígnio
dos 30 anos de episcopado do bispo António
Rafael, que ﬁcou conhecido como "o bispo da
catedral". Pouco depois de ser nomeado, lançou
simbolicamente, em 1982, a primeira pedra, mas
só uma década depois é que a obra arrancou.

centralizam-se no “Mar”, o tema explorado este
ano pelo Plano Nacional de Leitura. Estarão presentes as exposições “O Mar e o Ciclo da Água”
com trabalhos realizados pelas crianças dos Jardins
de Infância e utentes da CERCIMAC; “Os livros do
Plano Nacional de Leitura”, de trabalhos dos
alunos dos 3 primeiros anos do 1º Ciclo; “Vento
Concluído o esqueleto, fez a inauguração fun- em Popa” com barcos e poemas alusivos ao mar.
cional, em 1995, por altura dos 450 anos da
Diocese de Bragança-Miranda. Em 2001, a diocese A VI Feira do Livro é organizada pela Câmara
foi entregue ao bispo António Montes Moreira, Municipal de Macedo de Cavaleiros em colaboque deu um avanço às obras que nham um ração com a Rede de Bibliotecas de Macedo de
orçamento inicial de 750 mil contos (3,75 mil- Cavaleiros e a Direção Geral do Livro e Bibliotecas.
hões de euros), desconhecendo-se o custo ﬁnal.
Em 2011, o presidente da comissão fabriqueira
adiantou à Lusa que já nha sido liquidado quase
o dobro: "seis milhões de euros realizados com 1.4.54 PS de Macedo de Cavaleiros dizdona vos e com compar ções estatais ou fundos
se “profundamente chocado”
comunitários".
com passivo do município
HFI // JGJ Lusa/ﬁm
(2013-04-22 23:02)
Fonte: Agência Lusa
[ruivaz.jpg]

1.4.53

VI Feira do Livro de Macedo de
Cavaleiros (2013-04-22 22:52)

De 24 a 27 de abril decorre na “nave” do Parque
Municipal de Exposições a VI Feira do Livro de
Macedo de Cavaleiros, local de ponto de encontro
com a cultura, de apresentação de livros, teatro,
exposições e concertos musicais.

Rui Vaz
O Par do Socialista de Macedo de Cavaleiros
diz-se “profundamente chocado” e preocupado
com o verdadeiro “terramoto” ﬁnanceiro que
a nge o Concelho.

Em comunicado enviado à comunicação social, os socialistas macedenses dizem que se
depararam, na úl ma reunião de câmara, “com a
apresentação por parte do execu vo PSD/CDS-PP
das contas de 2012 que evidenciam um verdadeiro
desastre, com um passivo superior a 31 milhões
de euros, que deve deixar todos os macedenses
muito preocupados”, referem os socialistas.

“É surpreendente que a autarquia tenha, por
Os livreiros presentes trazem-nos livros de cerca um lado, reduzido a dívida de médio e longo
de 40 editoras, cujas páginas, repletas de palavras prazo a terceiros em 1.5 milhões de euros, e
depois tenha aumentado em quase 1.2 milhões
e sons, aguardam ser folheadas e lidas.
de euros a despesa corrente e ainda conseguiu
As exposições permanentes da VI Feira do Livro a proeza de subir o passivo em mais 1 milhão de
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euros, colocando o passivo total da Câmara nuns 1.4.55
inacreditáveis 31.305.144,00€! “, lê-se num texto
da responsabilidade de Rui Vaz, que já foi apresentado como o candidato à Câmara Municipal
de Macedo de Cavaleiros, pelas listas do PS, às
próximas eleições autárquicas.

Anestesista
condenado
a
três anos de prisão com
pena suspensa em Mirandela
(2013-04-23 09:28)

Segundo as contas feitas pelo Par do Socialista de
Macedo de Cavaleiros, “para abater o passivo da
Câmara Municipal, cada um de nós, Macedenses,
teria de desembolsar do seu próprio bolso cerca
de 2.000 euros, ou então o Concelho teria de
vender metade do seu ac vo, nomeadamente
edi cios, viaturas, ou outros bens propriedade do
Município e de todos os Macedenses”, lê-se na
referida nota de imprensa.

Um médico anestesista foi hoje condenado a
três anos de prisão com pena suspensa e ao
Rui Vaz cri ca ainda a forma como “o relatório de
pagamento de 140 mil euros de indemnização à
contas de 2012 foi apresentado aos vereadores do
família de uma mulher que morreu há seis anos,
PS em cima da hora. Não tendo sido possível estuem Mirandela, depois de uma operação.
dar com rigor um documento desta complexidade”.
Por essa razão, referem os socialistas, “o PS optou
por se abster na votação, mas tudo fará para, a
A indemnização será paga de forma solidária
seu tempo, pedir uma auditoria independente às
com a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste,
contas da Câmara Municipal”.
que integra a unidade hospitalar onde ocorreram
os factos em dezembro de 2006, quando Maria
Duarte Moreno, vice-presidente da autarquia
Pereira, de 40 anos, acabou por morrer, na fase de
e candidato do PSD nas eleições autárquicas, já
recobro, na sequencia de complicações depois de
refutou as acusações e diz que o PS não sabe analuma operação à roide.
isar o balanço que lhe foi apresentado, garan ndo
que a dívida do município está controlada.
A defesa do médico ainda vai analisar a decisão para decidir sobre um eventual recurso,
enquanto que a família da ví ma considerou que
se fez jus ça.
Melancia (2013-04-23 10:45:11)
Campanha! Ainda é cedo ò pás!

O médico, que já não exerce funções naquele
hospital, estava acusado do crime de recusa de
médico punido com pena até cinco anos de prisão,
Marianinha vem à janela (2013-04-23 12:07:44)
Drama smos, drama smos, drama smos... a polí ca agravada em um terço se resultar a morte ou
é mesmo porca e alguns senhores deviam de estar ofensa à integridade sica.
calados e convencerem pela posi va, mas isso não são
eles capazes é por isso que o povo vai dar respostas... A doente, de 40 anos, morreu durante o recoAnónimo (2013-04-23 12:08:47)
Tiro nos pés

bro de uma operação à roide, a 07 de dezembro
de 2006, no hospital de Mirandela, com complicações pós operatórias, que se desenvolveram
enquanto o médico anestesista, responsável peça
vigilância, se ausentou para ir almoçar.

Comentador Martelo (2013-04-23 12:18:52)
Uns e outros são tudo uma cambada de inconpeO médico foi alertado para o estado da doente e
tentes! Votem no Xiribi!

chamado telefonicamente por uma enfermeira,
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mas quando compareceu no hospital a doente 1.4.57
morreu.
HFI // JGJ Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

1.4.56

Hoje é Dia Mundial do Livro
(2013-04-23 11:23)

Seiscentas doses de drogas
apreendidas pela PSP na cidade
de Bragança (2013-04-23 09:41)

Hoje, 23 de abril, é “Dia Miundial do Livro”, uma
data que pretende lembrar a importância do
livro como fonte de enriquecimento cultural dos
cidadãos.

A PSP de Bragança deteve ontem na cidade Bragança dois homens por alegado tráﬁco de droga. Como habitualmente é referido, cada livro tem
Os indivíduos transportavam consigo quase 600 a sua magia, transmite o seu saber, seja ele do
doses de vários pos de droga.
po ensaio, de lendas, contos ou histórias e cada
leitor tem a sua maneira própria de os interpretar,
fazendo-se viajar e sonhar através de cada uma
das suas páginas.
Os suspeitos, dois homens de 24 e 45 anos,
foram intercetados e de dos ao início de madrugada, na avenida Abade de Baçal, na sequência de
inves gações em curso por suspeita de tráﬁco de
droga.

Apesar da efeméride, não se conhecem iniciavas que tenham sido promovidas na região do
Nordeste Transmontano para assinalar esta data,
sendo certo que o livro é um objeto do quo diano que tem cada vez menos consumidores, um
número que desce proporcionalmente em relação
Na sequência desta operação a polícia apreen- aos hábitos de leitura, quer entre os jovens, quer
deu 488 doses de haxixe, 23 doses de cocaína, entre a sociedade em geral.
com um e 63 doses de heroína, segundo os dados
difundidos pela PSP.
Fica aqui a lembrança do dia 23 de abril, Dia
Mundial do Livro, e já agora o apelo: leia mais,
O homem mais velho reside em Bragança e é porque ler mais é viver mais.
serralheiro de proﬁssão, enquanto o mais novo
reside no Seixal e trabalha na construção civil.
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1.4.58

Diocese de Bragança Miranda
promove formação de animadores juvenis (2013-04-23 22:43)

1.4.59 A Cruz “Eu Aposto na Vida” assinalou Dia Diocesano da Juventude (2013-04-23 22:55)

Vai já na segunda sessão a formação de animadores juvenis promovido pelo SDPJV que
decorre mensalmente, (dias 23 de Março, 27 de
Abril, 25 de Maio e 15 de Junho) aos Sábados das Peregrinação, festa, oração, missão, juventude,
9.30h às 18h.
fé, encontro!.... Tudo isto se viveu no Dia Diocesano da Juventude, no passado dia 21 de Abril
este ano realizado no Santuário de Nossa Senhora
da Assunção - Vila Flor, com o tema "ide e fazei
Das 4 sessões da Formação de Animadores discípulos".
(FA) agendadas para este ano pastoral, a próxima
será já no próximo dia 27 de Abril e terá lugar uma Cerca de 500 jovens vindos de toda a diocese
vez mais no Centro D. Abilio Vaz das Neves em de Bragança-Miranda, par lharam a alegria da Fé
Macedo de Cavaleiros. A en dade formadora é o ao ritmo de muita música e entusiasmo, num acontecimento que se vem repe ndo no IV Domingo
Centro de Formação dos Salesianos.
da Páscoa - Domingo do Bom Pastor, dia que estes
Pretende-se estabelecer um caminho forma- jovens vivem com o seu Bispo.
vo para o animador juvenil que o capacite para
desenvolver a sua função, assu¬mindo as suas Sob a orientação de um “Faith Paper,” beber
competências com garan a, de modo a poder em 7 fontes” os jovens começaram por pereinventar con nuamente o seu próprio trabalho a grinar desde o cruzamento de Vilas Boas até
par r da sua paixão educa va¬-evangelizadora e ao Santuário, com 7 paragens que os ajudaram
a par r da experiência adquirida, mediante uma a descobrir em que creem, recorrendo a temas
musicais do quo diano como mote para a reﬂexão.
reﬂe¬xão sistemá ca cada vez mais penetrante.
A primeira sessão dia 23 de Março contou com a
par cipação de 60 animadores da Diocese. Nessa
primeira sessão, o centro de Formação salesiano,
trouxe uma série de dinâmicas que preparam os
animadores.
Na sua disponibilidade um animador terá sempre
por meta o caminhar, o ediﬁcar (no sen do de
erguer, de construir) e o confessar (como sinónimo de dádiva, de par lha). O Animador é por
deﬁnição aquele que tem alma, o “ânimo” de um
grupo.

A Cruz “Eu aposto na Vida” uma réplica das
Cruz que assinalou a Jornada Diocesana da Juventude na comemoração dos 450 anos da Diocese
em 1995 e que o Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional quis recuperar trouxe “o
passado no presente”. No ﬁnal da Eucaris a presidida por D. José Cordeiro, esta Cruz foi entregue
pelos jovens de Vila Flor aos Jovens de Freixo de
Espada à Cinta que a transportaram para aquela
vila, local onde decorrerá a Jornada Diocesana da
Juventude do próximo ano.
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[EMBED]

estabelecimentos de ensino da rede Eco-Escolas.

Duas bandas “Os Alma, a banda cristã da diocese
e a Banda S. Sebas ão ﬁzeram do parque nº2 uma
verdadeira festa da juventude. A música, a canção
mensagem irromperam pelo monte, tocando os
jovens, não sem antes estes terem par cipado em
jogos tradicionais, e alguns grupos terem par lhado talentos, ora cantando, ora coreografando o
hino da JMJ, ora cantando o hino “Quero Ser” que
representou a Diocese no Fes val Nacional…
“Renovemo-nos, e renovamos a Igreja dando
um rosto novo mais belo e atraente, não com
verniz exterior, mas aprofundando a relação com
Deus, na par lha do encontro espetacular que
temos com Ele!

O obje vo é usar embalagens de cartão da
Tetra Pak para recriar um coração alusivo ao Dia
da Mãe. Já estão inscritas mais de 250 escolas,
espalhadas por todo o país, abrangendo mais de
115 mil alunos.
O concurso, promovido pela Tetra Pak e pela
Abae, tem como obje vo a construção de um
coração original e amarelo com embalagens de
cartão da Tetra Pak, tendo como mote o "Dia da
Mãe".

A inicia va visa reforçar a mensagem acerca da
Contas com Deus? Falas d’Ele? Já lhe deste
importância da deposição sele va das embalagens
uma resposta? Aderi aos movimentos juvenis e
da Tetra Pak no ecoponto amarelo, possibilitando
mul plicai os grupos de jovens nas paróquias” foi
que as mesmas possam ter um des no adequado
este o apelo do Diretor do SDPJ Pe Eduardo Novo.
depois de usadas, ou seja, sejam encaminhadas
para reciclagem.
Num colorido onde os jovens aﬁrmaram “EU
SOU”…levaram consigo o símbolo do cristão oferO concurso dirige-se a todos os graus de enecido no momento do envio, uma réplica da cruz
sino, que serão distribuídos em dois escalões:
“Eu aposto na Vida” que estes jovens certamente
jardins-de-infância e escolas de 1º ciclo; e escolas
colocarão ao pescoço e que os convida a “ir e fazer
de outros níveis de ensino a par r do 2º ciclo.
discípulos”.

1.4.60

Os trabalhos devem ser subme dos até ao
dia 25 de abril, devendo transmi r as mensagens
inerentes ao Dia da Mãe e ao contributo da reciMais de 250 Eco-Escolas in- clagem para a sustentabilidade.

scritas no concurso “No Dia
Serão premiadas seis escolas (três em
da Mãe o coração é amarelo” cada escalão) com a atribuição de 200€ a
(2013-04-23 23:03)

cada uma para aplicação em materiais que
tornem a sua escola mais “amiga do ambiente”.
Os trabalhos estarão disponíveis
nos sites www.coracaoamarelo.abae.pt e
www.simenoamarelo.pt.
As embalagens de cartão da Tetra Pak são totalmente recicláveis. A reciclagem de uma tonelada
de embalagens de cartão para alimentos líquidos
evita o abate de cerca de 15 árvores adultas e a
emissão de perto de 900 kg de gases com efeito
de estufa.

“No Dia da Mãe o coração é amarelo”. É este o
desaﬁo que a Tetra Pak, em parceria com a AsAté 2020, a Tetra Pak ambiciona duplicar em
sociação Bandeira Azul (ABAE), está a lançar aos
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todo o mundo a taxa de reciclagem das suas apresenta graﬁcamente os consumos. Adicionalembalagens usadas para os 100 mil milhões de mente permite fazer uma previsão de consumo
embalagens.
com base no histórico das leituras e compará-lo
com o de outros u lizadores que tenham um perﬁl
Sobre a Tetra Pak
semelhante.
A assinatura Tetra Pak “Protege o que é bom”™
reﬂete a ﬁlosoﬁa com base na qual conduzimos o O Gestão Total é gratuito, não implica instalação e
nosso negócio para tornar os alimentos seguros e permite que o u lizador compense a sua pegada
disponíveis em toda a parte. Enquanto empresa de carbono. Para ver a suas emissões de carbono
líder mundial no tratamento e embalagem de compensadas, tem apenas que inserir todas as
alimentos que atua em mais de 170 mercados e semanas pelo menos uma leitura de consumo
com mais de 22 000 colaboradores, acreditamos de gás canalizado e/ou eletricidade. Ao ﬁm de 9
numa liderança industrial responsável, geradora semanas, a sua pegada de carbono é compensada
de crescimento, em harmonia com uma boa gratuitamente recebendo um cer ﬁcado.
cidadania empresarial e uma abordagem sustentável do negócio. Trabalhamos em proximidade Para dar a conhecer esta plataforma e incen com os nossos fornecedores e clientes na procura var a sua u lização, a EDP Comercial vai sortear,
de soluções de tratamento e embalagem que semanalmente, um iPad aos u lizadores mais
garantam conveniência, inovação e produtos am- frequentes desta plataforma, num total de 18
bientalmente seguros a milhares de pessoas em iPads.
todo o mundo.
Para se habilitarem ao sorteio dos iPad, os u lizadores têm que inserir semanalmente uma
leitura de gás canalizado e/ou eletricidade, du1.4.61 EDP lança plataforma gratuita de rante seis semanas consecu vas, com início a 27
de maio e o úl mo a 23 de Setembro.

gestão de consumos de eletricidade e gás (2013-04-23 23:07)
Esta plataforma resulta de uma medida ﬁnanciada

no âmbito do Plano de Promoção da Eﬁciência
no Consumo de Energia Elétrica aprovada pela
En dade Reguladora dos Serviços Energé cos
(ERSE).

A EDP lançou uma plataforma online de gestão
de consumos, ‘Gestão Total’, que permite aos
seus u lizadores acompanhar e gerir o consumo
de energia (gás canalizado e/ou eletricidade) das
suas casas.

1.4.62 Formação de Apicultura em
Macedo de Cavaleiros: Criação
de Rainhas (2013-04-24 10:00)

A sua u lização é muito simples: basta criar
um perﬁl em www.energia.edp.pt/gestaototal , inserir manualmente as leituras do contador de gás
canalizado e/ou eletricidade na plataforma e esta No próximo dia 27, sábado, decorre em Macedo
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de Cavaleiros a Capital Nacional da Apicultura, a loques (principalmente a americana), a nosemose
formação de Criação de Rainhas com a presença e a acarapisose.
do formador Orosman Guelmo, o maior criador
das Ilhas Canárias.
Segundo salientou, a nível nacional "há um reduzido número de laboratórios a fazer este po
de análises e, por vezes, "não têm capacidade de
resposta tão pronta quanto seria desejável".
Esta é mais uma das formações nas diversas
áreas da apicultura promovidas em Macedo de "Desta forma pretendemos aumentar essa caCavaleiros nesta primavera. A Criação de Rainhas, pacidade de resposta e aumentar ainda o po de
dada a sua importância no seio de uma colónia técnicas disponíveis", sublinhou.
produtora, suscita o interesse de muitos apicultores numa formação que em 2012 juntou 450 O responsável referiu ainda que o laboratório
pessoas.
pode disponibilizar metodologias mais avançadas
do que as u lizadas nas normais análises de ro na
e deu como exemplo a possibilidade de iden ﬁcar
A inscrição é gratuita, podendo ser feita aqui
as espécies de nosema pela PCR (reação em cadeia
da polimerase) ou conﬁrmar, dentro da mesma
metodologia molecular, a presença da loque
1.4.63 Universidade de Vila Real com americana ou europeia, iden ﬁcando o respe vo
agente.

laboratório para dar apoio aos
apicultores (2013-04-26 14:33)
Qualquer apicultor pode recorrer ao LabApisu-

tad (h p://labapis.utad.pt). O serviço é pago
diretamente pelo produtor. Paulo Russo Almeida
ressalvou que o laboratório só poderá proceder
à análise de amostras subsidiadas pelo Programa
Apícola Nacional depois de obter o reconhecimento por parte da Direção-Geral de Alimentação
e Veterinária (DGAV).

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), em Vila Real, colocou em funcionamento
um laboratório para dar apoio aos apicultores, possibilitando a iden ﬁcação dos agentes
patogénicos que afetam as colónias das abelhas.

O responsável pelo projeto, o professor Paulo
Russo Almeida, disse hoje à agência Lusa que
o Laboratório Apícola (LabApisutad) presta um
serviço de extensão à comunidade e de apoio à
apicultura nacional.

Para a instalação deste serviço, a academia
aproveitou os recursos do laboratório de ﬁsiologia
animal já existente. Os reagentes necessários para
proceder às análises são pagos com as verbas
pagas pelos apicultores, sendo que as mais-valias
que daí advierem serão também inves das no
apiário.
"Esta é uma outra componente de extensão,
que serve não só de apoio às aulas prá cas dos
cursos de Engenharia Zootécnica e Medicina
Veterinária da UTAD como servirá também para
a realização de cursos de apicultura abertos à
comunidade", frisou.

No campus da universidade estão instaladas
"E um dos aspetos mais relevantes na apiculneste momento oito colónias, mas o obje vo é
tura é a parte patológica", frisou. Este setor tem
chegar ainda este ano às 25/30 e, em 2014, às
vindo a ser afetado por doenças como a varroa
45/50.
(parasita das abelhas adultas e das larvas), as
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Prosseguiram com o recital de poesia alusiva à data
pelos poetas macedenses Adelaide Garcia e Luís
Panda, seguido das intervenções do Presidente da
Câmara Municipal, Beraldino Pinto, e da Deputada
Municipal, Inês Barrios.

Os cursos abertos à comunidade deverão arrancar no próximo ano.A UTAD tem reforçado
a sua intervenção no setor apícola, estando envolvida em inves gações como a da incidência da
nosemaceranae em Portugal, uma doença que se
suspeita poder estar na origem da síndrome do A Deputada referiu que os diversos governos
colapso das colónias de abelhas, problema que que se sucederam ao 25 de abril “levaram a que
o país iniciasse um período de progresso e de
tem afetado a apicultura em vários países.
desenvolvimento sem precedentes na sua história,
Está ainda a apoiar a inves gação da vespa tendo como marco fundamental a adesão à Comuvelu na, detetada pela primeira vez em Portugal nidade Europeia”. A representante da Assembleia
em 2011, e no seu impacto nos apiários portugue- considera, no entanto, que “ao ﬁm de quase
quarenta anos de aproximação aos níveis de deses.
senvolvimento europeus, o país se vê confrontado
Esta universidade, através do professor José com uma sempre muito baixa produ vidade”,
Aranha, em colaboração com Associação de enaltecendo o “papel relevante” da abertura ao
Apicultores do Minho e Lima, está organizar tudo exterior.
num sistema de informação geográﬁca que permirá iden ﬁcar zonas de maior probabilidade de se Lembrando o passado de Portugal ligado à
localizarem os ninhos de vespa e onde a vigilância emigração, Inês Barrios diz que “Este não é um
tempo de abandonar Portugal, mas sim de levar
deve ser reforçada.
Portugal além-fronteiras. Não de deixar o país,
PLI // JGJ
emigrando, mas de lutar para conquistar novos
Lusa/Fim
mercados”, defendendo a alteração do modelo
Fonte: Agência Lusa
de desenvolvimento porque “temos que mudar o
país e não mudar de país”.
O Presidente da Câmara Municipal diz que “é
ainda mais per nente evocar abril e honrar e
renovar o compromisso com os valores de abril”
num período de “tremendas” diﬁculdades para
as famílias portuguesas e de incertezas quanto
ao futuro. “Interessa hoje, muito especialmente,
‘pegar’ na esperança geminada com o 25 de abril
e que precisamos de renovar.” Para o autarca, a
“não resignação dos jovens de outrora, deve ser
entendida pelos jovens de hoje como um exemplo
de coragem para as suas vidas.” A evocação de
abril “é dizer-lhes que há espaço para os seus
sonhos e ambições e pedir-lhes para que não
baixem os braços pois cabe-lhes também um
papel importante na vida e no futuro do país.”
Macedo de Cavaleiros assinalou ontem os 39
Beraldino Pinto defendeu que “abril deu a palavra
anos do “25 de abril”. As comemorações decorao povo. Promoveu a aﬁrmação da sociedade, em
reram no Jardim 1º de Maio, em frente aos
especial da Mulher.
Paços do Concelho, e iniciaram com a cerimónia
de hastear das bandeiras, acompanhada pela
Deu-lhe espaço e respeito, possibilitando-lhe
Banda Filarmónica do Brinço.
o acesso a lugares nas ins tuições até ali inalcançáveis. Mulheres a quem o 25 de abril deu

1.4.64

Macedo de Cavaleiros comemorou o 39º aniversário da Revolução de abril (2013-04-26 14:50)
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direitos que em boa verdade eram seus por
mérito e direito próprio. Mulheres que foram
e con nuam a ser os pilares basilares da nossa
sociedade.” Outra das “grandes conquistas de
abril foi o designado poder local, fator decisivo na
aﬁrmação dos valores de abril. O poder local tem
sido determinante e essencial para a construção
de um Portugal mais desenvolvido, no entanto
o poder local está hoje muito limitado na sua
atuação e foi enfraquecido.”

são essenciais. E numa altura em que, por este
nosso país, com a jus ﬁcação de diﬁculdades
ﬁnanceiras, muitos projetos mesmo estruturantes
ﬁcam na gaveta, muitas cole vidades culturais
fecham as portas, muitos alunos abandonam a escola, muitas feiras do livro não se realizam, muitas
terras ﬁcam privadas de cinema, muitas respostas
sociais ﬁcam por dar àqueles que mais precisam,
mais se evidencia a força do nosso concelho,
a riqueza das nossas ins tuições em todos os
setores, a adequação do caminho que seguimos,
De acordo com o autarca, “há muito abril por a coesão das redes que soubemos em conjunto
cumprir. As desigualdades entre o Litoral e o construir, a capacidade, a disponibilidade e o crer
Interior agravam-se, mantendo dois pesos e duas da nossa gente.”
medidas no ordenamento do território e na oferta
de serviços públicos essenciais. Con nuam os
Municípios a não ver transferidos os meios ﬁnanceiros necessários para as novas competências 1.4.65 “Afe vamente”,
GNR
no
que progressivamente lhe têm sido atribuídas,
Teatro Municipal de Bragança
vendo-se privados dos recursos suﬁcientes para
(2013-04-28 10:51)
uma melhor promoção da riqueza e de emprego.
O fosso entre os mais ricos e os mais pobres
demasiado grande. O Estado não tem conseguido
aﬁrmar-se como garante da equidade entre as
populações, exigindo às famílias esforços em
muitos casos não suportáveis. Con nua o Estado
a enterrar milhões nos sistemas de transportes
das grandes urbes e as populações das aldeias do
interior sem direito a ter transportes. Con nuam
as câmaras transmontanas a comprar água a
preços ruinosos e cidades do litoral a ter água ao
Com mais de trinta anos de carreira, os GNR
preço da chuva.”
avançam agora com um novo conceito, e decidem desligar a maior parte das tomadas: o baixo
Nesta que foi a úl ma cerimónia evoca va do
eléctrico cede lugar ao baixo acús co, a guitarra
25 de abril em que Beraldino Pinto se dirigiu
eléctrica passa as cordas ao violino e os teclados
aos macedenses na qualidade de Presidente da
rendem-se ao piano.
Câmara Municipal, lembrou e agradeceu “a determinação e unidade que todos demonstramos
nos momentos de defesa dos nossos direitos, e
O próprio Rui Reininho será mais acús co,
especialmente na assistência à saúde.”
entenda-se, menos eléctrico. Os clássicos que
celebrizaram o Grupo Novo Rock vão soar de
Para Beraldino Pinto “nestes anos, a nossa
forma diferente. Nunca a banda do Porto esteve
ação reforçou as condições para a melhoria da
tão próxima do público, porque efec vamente
qualidade de vida dos macedenses. Macedo de
este é um momento de afectos.
Cavaleiros é hoje um concelho sólido, preparado
paras as di ceis exigências que se nos apresentam.
Quando: 30 de abril
Dotou-se o concelho de infraestruturas essenciHora: 21:30 horas
ais. Abril também ensinou que equipamentos
Onde: Teatro Municipal de Bragança
despor vos, sociais, de lazer ou culturais também
Entrada:10,00€
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1.4.67 “Fé nos Burros” vai estar em Lisboa no LX Factory (2013-04-28 22:33)

1.4.66

Câmara de Alfândega da Fé e
EDP promovem Visita a Santo
Antão da Barca no dia 5 de Maio
(2013-04-28 22:28)

O projeto “Fé nos Burros” con nua a divulgar
uma parte importante da cultura regional e concelhia. Desta feita vai ser dado a conhecer num
dos espaços culturais mais badalados da capital,
o LX Factory.
Câmara, EDP e Confraria de Santo Antão da
Barca vão promover uma visita guiada às obras
do Santo Antão no próximo dia 5 de Maio, podendo os interessados fazerem as suas inscrições A exposição, composta por 20 telas gigantes,
na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues.
nasceu como forma de alertar para a necessidade
de preservar a espécie e toda a cultura a ela
associada.
O obje vo desta visita é dar a conhecer, nos
próprios locais, os trabalhos que estão a ser desenvolvidos para a trasladação e relocalização
do Santuário de Santo Antão da Barca. A visita
vai ser composta de dois momentos dis ntos,
sendo primeiro visitada a capela original e que
está a ser alvo das intervenções necessárias para
a trasladação e depois o local do Rebentão, sí o
onde está a ser construído o “novo” Santuário.

O trabalho do fotógrafo João Pedro Marnoto,
desenvolvido em colaboração com a APGA e o
Município de Alfândega da Fé invade o LX factory
durante o mês de maio. Aliás, trabalha-se para
que a abertura coincida com o Open Day do Centro
Cultural.

Uma inicia va que, este ano, acontece a 10
de maio e que se caracteriza por 24 horas repletas
de a vidades culturais. Na calha está também a
Recorde-se que esta obra é consequência da exibição do ﬁlme “Fé nos Burros” no âmbito deste
construção da Barragem do Baixo Sabor que vai open day. A exposição vai ﬁcar patente até ao ﬁnal
inundar a área do atual Santuário. Tendo em do mês de maio.
conta o interesse cultural e religioso do Santo
Antão da Barca, pensou-se, desde logo, num sí o O Projeto Fé nos burros composto por uma
alterna vo para a localização do Santuário. As exposição, ﬁlme e um livro con nua a suscitar
obras, neste local, avançam a bom ritmo e todos interesse dos agentes culturais e tem permi do
os interessados em conhecer de perto o processo divulgar o nome de Alfândega da Fé.
podem par cipar nesta visita.
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1.4.68

Douro Alliance apresentou ao como, também, em Inglês e Espanhol.
público o seu novo website
(2013-04-28 23:00)

O novo website apresenta uma estrutura dinâmica
e original, reservando espaço de destaque à
fotograﬁa e aos conteúdos mul média, todos
produzidos especialmente para esta página web.

1.4.69 Torre de Moncorvo não esqueceu “Dia Mundial da Árvore”
(2013-04-28 23:04)

O Turismo no Eixo Urbano Douro Alliance conta,
a par r de agora, com poderosos aliados na sua
divulgação.

No âmbito da Semana da Primavera Biológica,
o Município de Torre de Moncorvo com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Torre de
Moncorvo promoveu algumas a vidades para
assinalar o Dia Mundial da Árvore.

Durante a tarde do dia 22 de Abril, no Wine
Bar do Museu do Douro, o Gabinete de Turismo
Douro Alliance apresentou ao público o seu novo
website e um conjunto alargado de materiais
de informação turís ca que servirão de base à
promoção turís ca deste território composto por
A inicia va estava inicialmente prevista para
Vila Real, Peso da Régua e Lamego.
dia 11 de Abril e devido às condições meteorológA sessão de apresentação iniciou com as palavras icas teve lugar no dia 22 de Abril, segunda-feira,
do Presidente da Câmara Municipal do Peso da no Centro Escolar de Torre de Moncorvo. Contou
Régua, Eng.º Nuno Gonçalves a quem se juntou com a par cipação de 350 alunos e professores
o Dr. Manuel Mar ns, Presidente da Câmara do 1º Ciclo do Ensino Básico, Jardins-deinfância do
Municipal de Vila Real e o Vereador responsável concelho, Centro Paroquial de Torre de Moncorvo,
pela pasta do Turismo no Município de Lamego, do Curso de Educação e Formação de Jardinagem
e Espaços Verdes e Associação de Pais.
Dr. Jorge Osório.
Disponível a par r de ontem em, a nova página
web
www.douroalliance.org/gabineteturismo
do Turismo Douro Alliance apresenta-se como a
estrutura base de todo o trabalho desenvolvido
por este gabinete concentrando, aqui, em formato
digital, toda a informação produzida.

A inicia va teve início com a plantação de árvores e ﬂores por cada turma em 7 canteiros do
Centro Escolar, onde no ﬁnal foram colocadas
placas iden ﬁca vas elaboradas por cada turma.
Seguiu-se a visualização de um vídeo com imagens
sobre a comemoração do dia da árvore e com os
desenhos elaborados em anos anteriores.

O site permite realizar uma pesquisa rápida e
eﬁcaz dos pontos de interesse turís co, restau- [EMBED]
ração, hotelaria, lojas e a vidades de lazer no Durante o resto da tarde a animação ﬁcou a cargo
território Douro Alliance, não só em Português dos palhaços que ﬁzeram a delícia das crianças
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com modelagem de balões e face pain ng.

pelos húngaros do Honved (2-1 em Chaves, 3-1 em
Budapeste).

No ﬁnal houve lugar a um lanche convívio e a
Vereadora dos Espaços Verdes do Município, Eng.ª O Chaves afastou-se da elite do futebol em
Alexandra Sá, distribuiu um kit de reciclagem 1999, hibernou oito épocas na Divisão de Honra,
domés ca pelas crianças presentes.
caiu para a 2ª B em 2007, é campeão em 2009,
vai à tal ﬁnal do Jamor em 2010 numa época em
que é despromovido e passa três anos seguidos
por lá. O um-zero ao Ribeirão, adversário directo
1.4.70 Chaves regressa aos escalões na luta pela subida, com golo do nº 10 Kuca
sela o regresso do Despor vo de Chaves à II Liga
proﬁssionais
de
futebol Portuguesa de Futebol.
(2013-04-29 09:43)

1.4.71 Câmara de Miranda do Douro
consegue equilíbrio nas contas
(2013-04-29 17:00)

O Despor vo de Chaves garan u o regresso à II
Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Ribeirão
na úl ma jornada da II divisão por 1-0.

A formação de Chaves, comandada pelo an go
“capitão” por sta João Pinto, recebeu e bateu
o Ribeirão, segundo classiﬁcado, por 1-0, terminando a Zona Norte com 58 pontos, mais três do
que o seu adversário.
O histórico transmontano do futebol já representou Portugal na Europa, na Taça UEFA. O
Despor vo de Chaves em 1987/88, a ngiu o 5º
lugar do campeonato nacional, a cinco pontos de
Spor ng, oito do Vitória de Guimarães, 13 do FCP
e 15 do campeão desse ano, o Benﬁca.
Nas Eurotaças, onde es veram também presentes, os ﬂavienses perdem três jogos e a única
vitória (3-1 à Universitatea Craiova, golos de Radi,
Vermelhinho e Jorginho) serviu-lhes para passar
à 2ª eliminatória., acabando por ser eliminados

A Câmara Municipal de Miranda do Douro conseguiu, em 2012, os resultados nas contas do
município melhores de sempre, apresentando um
resultado líquido posi vo, superior a 1,2 milhões
de euros, ao mesmo tempo que se conseguiu
reduzir a dívida do município em mais de 1,7
milhões de euros.
Apesar do município ter sofrido signiﬁca vos
cortes nas Transferências do Estado, “este é o
resultado de uma séria polí ca de contenção que
implicou a diminuição dos custos e perdas e o
aumento total dos proveitos e ganhos”, refere
uma nota de imprensa da autarquia.
Segundo a mesma nota este “município conseguiu pagar a todos os fornecedores com dívida
até 31 de Dezembro de 2012”.
Tal facto leva o presidente da Câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes, a aﬁrmar “não me
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lembro na história desta Câmara de algum dia os (PARM), por um período de 20 anos dos edi cios
pagamentos estarem tão regularizadas”.
dos jardins-deinfância de Moncorvo, agora desa vados, e por tempo indeterminado um edi cio
O autarca recorda que encontrou a Câmara no Pá o das Associações à Associação dos Jovens
de Miranda do Douro, em 2009, numa “situação Universitários de Moncorvo (AJUM).
absolutamente ruinosa”. A dívida declarada era
de 10 milhões de euros (9,920M), “escondidos Seguiu-se uma visita à exposição “Torre de Monestavam mais 3 Milhões de euros, isto é, a dívida corvo – Evolução”, onde se demonstra a evolução
real era bem próxima dos 13 milhões de euros da vila ao longo dos úl mos 30 anos. Os visitantes
podem ver esta exposição, no átrio da Biblioteca
(dados conﬁrmados pelo ROC)”.
Municipal, até ao ﬁnal do ano de 2013.
A autarquia nha um volume de compromissos ﬁnanceiros assumidos que impediam o atual [EMBED]
execu vo de lançar novas obras e inves mentos.
António Lopes, natural do concelho, fez a primeira
apresentação pública do seu mais recente roSegundo o atual execu vo, “o município está
mance “ O Manco Entre Deus e O Diabo”. A obra
agora equilibrado e em condições de dar confoi apresentada pela Dra. Teresa Fernandes que
nuidade a um sólido projeto de consolidação
referiu que este romance não tem apenas narraorçamental e dar início à implementação de uma
va mas surge também aliado à poesia.
verdadeira estratégia que promova o desenvolvimento do concelho”.
Contou ainda a história de Manuel Morgado
personagem principal deste livro. O autor iniciou a
sua intervenção referindo que toda a trama desta
obra se passa em Moncorvo, efetuando depois a
1.4.72 Associa vismo preenche “Dia da leitura de um excerto do livro.

Liberdade” em Torre de Moncorvo (2013-04-29 19:40)
1.4.73 “O Doente Imaginário≫, de
Molière no Teatro Municipal de
Bragança (2013-04-29 23:02)

Nas comemorações do 39º aniversário do 25 de
Abril, a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
dedicou este dia ao movimento associa vo local,
à sua história antes e depois do 25 de Abril de
1974.
Em "O Doente Imaginário" (1673), Molière volta
à carga, não apenas para se rir da medicina e da
sua parafernália terapêu ca, da hipocondria e
Aires Ferreira, o presidente da autarquia contratu- de toda a sorte de patologias, mas também - e
alizou a cedência de instalações ao Agrupamento sobretudo - do medo da morte.
de Escuteiros 788 de Torre de Moncorvo e ao
Projeto Arqueológico da Região de Moncorvo
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Não por acaso, o dramaturgo francês encontravase gravemente doente na altura em que concluiu
esta sua úl ma e bem amarga comédia. Acabou
por sucumbir, assaltado por convulsões que dissimulou com esgares de riso, quando interpretava
o hipocondríaco Argão. Uma personagem grotesca
no seu egocentrismo, simultaneamente magné ca
e repulsiva.
Coprodução Ensemble - Sociedade de Atores /
TNSJ, com texto de Molière, tradução de Alexandra Moreira da Silva, encenação de Rogério de
Carvalho, cenograﬁa de Pedro Tudela, ﬁgurinos
de Bernardo Monteiro, desenho de luz de Jorge
Ribeiro, música de Ricardo Pinto, assistência de
encenação de Emília Silvestre e interpretação de
Jorge Pinto, Emília Silvestre, António Durães, Clara
Nogueira, Fernando Moreira, João Castro, Vânia
Mendes, Miguel Eloy, António Parra, Ivo Luz e
Marta Dias.

Em Macedo, produtores, consumidores e população vão estar reunidas no jardim 1º de Maio,
em frente à Câmara Municipal. Aqui será dado
a conhecer o projeto, assim como alguns dos
produtos que compõem os cabazes alimentares.
Entre as 10.15h e as 11.45h, realizam-se dois
workshops: “Conselhos de hortofru colas” e
“Semear e plantar”, dirigido essencialmente para
as crianças.
O projeto PROVE foi implementado em Macedo
de Cavaleiros em dezembro úl mo, numa parceria
entre a DESTEQUE, Câmara Municipal e Rede
Social, reunindo 3 produtores hortofru colas.

1.4.75 "Cinema Português em Movimento" vai passar pelo Nordeste
Transmontano (2013-04-29 23:10)

Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando:31 maio
Hora: 21:30 horas

1.4.74

Núcleo de Macedo de Cavaleiros
vai estar presente no Fes val Nacional PROVE (2013-04-29 23:06)

Vinhais, Miranda do Douro, Sendim, Mogadouro,
Alfândega da Fé e Torre de Moncorvo vão receber
ﬁlmes portugueses ao abrigo do projeto "Cinema
Português em Movimento".

A secretaria de Estado da Cultura revelou o
nome das 51 localidades que vão voltar a exibir
ﬁlmes portugueses nas suas salas de cinema. As
O Núcleo de Macedo de Cavaleiros associa-se ao exibições decorrem entre junho e setembro de
Fes val Nacional PROVE que no próximo sábado, 2013 e o projeto chama-se "Cinema Português em
dia 4, decorre um pouco por todo o país, numa ini- Movimento".
cia va que pretende divulgar os bene cios para
a saúde dos produtos hortofru colas, ao mesmo Entre 2004 e 2012, estes concelhos não contempo que promove os cabazes dos núcleos das seguiram a ngir um número simbólico de 500
diversas localidades.
espectadores nas salas de cinema. Além desse
facto, não foi registada nenhuma exibição de
169

ﬁlmes portugueses, nestes mesmos concelhos, relacionada com o “valor da biodiversidade para
nos úl mos nove anos.
o futuro do desenvolvimento dos territórios, com
especial destaque para Vila Real. Mamíferos,
De entre as localidades da região do Nordeste botânica, fauna, ﬂora, dimensão humana, estratéTransmontano que vão receber ﬁlmes portugueses gias para o futuro, envolvimento da população,
encontram-se Vinhais, Miranda do Douro, Sendim, ordenamento do território, deser ﬁcação do
Mogadouro, Alfândega da Fé e Torre de Moncorvo. interior, agricultura biológica, desenvolvimento
regional, potencialidades da biodiversidade como
O programa "Cinema Português em Movimento", negócio, foram alguns dos temas abordados”.
anunciado na Assembleia da República, tem
como obje vo promover o cinema nacional nas A Câmara Municipal de Vila Real tem já em
localidades que se encontram longe dos centros marcha uma série de projetos a implementar para
urbanos. Nestas regiões, a oferta de cinema é, em criar valor através da biodiversidade. Exemplo
disso são os biopercursos, turismo da natureza,
alguns casos, muito restrita, ou nula.
ecoturismo de base comunitária, entre outras
Este programa vai levar, às salas escolhidas, ape- inicia vas.
nas ﬁlmes portugueses, não-comerciais e apoiados
pelo Ins tuto do Cinema e do Audiovisual (ICA). As comunicações apresentadas neste fórum
A seleção dos ﬁlmes será feita pelas respe vas podem agora ser puxadas na íntegra da internet a
parir de uma página do
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias
Citab .
Charlot (2013-04-30 10:13:13)
Já que pagamos estes ﬁlmes, ao menos que nos seja
dada a possibilidade de os ver. Boa inicia va!

1.4.77 Três pes cidas vão ser suspensos a par r de Dezembro por
terem efeitos nega vos so1.4.76 Vila Real é uma cidade de futuro
bre as populações de abelhas
(2013-04-30 09:37)
(2013-04-30 10:44)

A Câmara Municipal de Vila Real disponibilizou
via internet as comunicações apresentadas pelos
oradores no Fórum da Biodiversidade de Vila
Real, que decorreu nos dias 21 e 22 de março de
2013 naquela cidade transmontana.

A legislação europeia pode suspender a u lização
de pes cidas que têm efeitos nega vos sobre as
colónias de abelhas, reﬂe ndo-se esta decisão de
forma muito posi va na a vidade apícula que
permanece em franco crescimento na região do
Norderste Transmontano.

O Fórum reuniu no Teatro de Vila Real um
conjunto signiﬁca vo de especialistas em diversas A proposta de suspensão de pes cidas do grupo
áreas do conhecimento, que debateram questões dos neonico nóides ( oametoxam, imidacloprid
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e clo anidin) surgiu após um relatório da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) ter “Chocam�nos as manifestações de desprezo
relevado que estes pes cidas têm efeitos graves de idosos, o abandono destes em casa ou em lares,
sobre as populações de abelhas.
muitos dos quais apenas perseguindo o lucro
económico, não considerando nem promovendo”,
Segundo a rádio Renascença (RR), a Comissão assinala a missiva, divulgada na página diocesana
Europeia anunciou que vai suspender parcial- na internet.
mente, por dois anos, a par r de Dezembro.
O bispo transmontano elogia o “capital de vida
Na votação da proposta do execu vo comunitário e de conhecimento experimentado” dos mais
- que prevê a suspensão do uso de três pes cidas, velhos, lamentando que alguns associem esta
por dois anos - realizada nesta segunda-feira não população à “doença, à debilidade, à incapacidade
foi alcançada uma maioria qualiﬁcada necessária e, por conseguinte, à improdu vidade”.
para a aprovação ou rejeição, pelo que cabe à
“É certo que na sociedade contemporânea nos
Comissão decidir sobre a adopção da proposta.
deparamos com uma mentalidade em que não é
"Prometo fazer o meu melhor para garan r tão valorizada a velhice a qual, não raro, se torna
que as nossas abelhas, que são tão vitais para o objeto de contradição, da como um ‘incómodo’,
nosso ecossistema e contribuem com mais de 22 como uma declinante fase da vida”, escreve.
mil milhões de euros anuais para a agricultura
europeia, estão protegidas", disse o comissário A mensagem surge associada à celebração do
europeu para a Saúde e Defesa do Consumidor, Ano da Fé (outubro de 2012-novembro de 2013),
Tonio Borg, citado pela RR.
proclamado por Bento XVI, e deixa uma palavra
“de es mulo e de encorajamento na esperança”.
“O facto de não sen rdes no vosso corpo o mesmo
vigor e energia de outrora, o terdes deixado de
1.5 Maio
exercer aquelas a vidades pelas quais fostes
reconhecidos ao longo dos anos não signiﬁca, de
1.5.1 Bispo de Bragança-Miranda pede modo nenhum, que tenha cessado a vossa responsabilidade”, assinala o bispo de Bragança-Miranda.

mudança de mentalidade para
com os mais velhos (2013-05-01 00:29) D. José Cordeiro acredita no contributo dos
idosos “para a construção de uma sociedade mais
justa, mais pacíﬁca e mais fraterna”.

“Lembro�me de tantos de vós que vivem a
cruz da solidão e do sofrimento com um sen do
redentor, exemplos luminosos nos quais a Palavra
do Senhor é uma força que dá sen do à existência.
Agradeço�vos, do coração, este testemunho de
sabedoria”, acrescenta.
A carta tem a data de hoje, dia do 78.º aniversário
O bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro,
de D. António Montes Moreira, bispo emérito de
enviou uma carta aos idosos da diocese na qual se
Bragança�Miranda, e do 79.º aniversário da mãe
manifesta contra o “desprezo” que os idosos têm
de D. José Cordeiro.
de sofrer e pede uma mudança de mentalidade
face aos mais velhos.
Fonte: Agência Ecclesia
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1.5.2

Dez anos de Bandeira Azul na Al- uma série de critérios de qualidade da água e da
areia, de segurança e conforto dos u lizadores, a
bufeira do Azibo (2013-05-01 00:32)

informação e sensibilização ambiental e o comportamento cívico dos banhistas que em muito
tem contribuído para a manutenção deste elevado
padrão de qualidade.
É também o resultado de um intenso trabalho
de preservação ambiental levado a cabo no
concelho de Macedo de Cavaleiros, igualmente reconhecido sucessivamente com a Bandeira Verde,
galardão de Município Eco XXI.

As duas praias ﬂuviais de Macedo de Cavaleiros
recebem este ano novamente a Bandeira Azul,
de acordo com a avaliação da Associação da 1.5.3
Bandeira Azul da Europa conhecida ontem.

Roma≫ de JP Simões vai
ser apresentado em Bragança
≪

(2013-05-01 09:38)

Em 2013 é o décimo ano consecu vo em que
a Albufeira do Azibo, nomeadamente a Praia da
Fraga da Pegada, exibe o galardão, mantendo
desta forma o estatuto de praia ﬂuvial mais galardoada do país.
Construída mais recentemente, a Praia da Ribeira
uma das 7 Maravilhas Praias de Portugal, ostentará a Bandeira Azul pelo quarto ano, também de "Roma" é o terceiro álbum a solo de JP Simões
forma consecu va.
e é já considerado por muitos como o seu melhor trabalho, viajando por territórios que vão
As praias macedenses, reconhecidas também do Afro-Beat ao Glam Rock, do Samba ao Jazz,
como “praias acessíveis”, são um local privilegiado retomando e reinventando a energia e o lirismo
para muitos que visitam a região transmontana dos ex ntos Belle Chase Hotel e Quinteto Ta .
nos meses de maior calor.
Para os concertos de lançamento do disco (o
Os seus areais, as extensas zonas ajardinadas de Bragança está marcado para dia 30 de Maio às
e a qualidade da água, integradas numa área de 21:30 horas), JP Simões apresenta um espectáculo
natureza protegida, a que se juntam um conjunto mul media, totalmente ilustrado ao vivo e em tela
de a vidades e recursos, como os diversos percur- pelo ar sta plás co Luís Lázaro, e traz a sua banda
sos pedestres, a observação de aves, a prá ca de completa, com todos os mbres e cores: uma
canoagem e b , a Estação de Biodiversidade, os receita exuberante para noites que prometem ser
campos de voleibol e futebol de rua, as bancas de inesquecíveis.
leitura, artesanato e produtos regionais, os bares
e restaurantes de apoio, os bike-karts e outros, Músicos: JP Simões (voz e violão) são Luanda
fazem deste um dos des nos mais requisitados do Coze (voz), Norton Daiello (baixo e contrabaixo),
Tomás Pimentel (piano, trompete e ﬂiscorne),
Nordeste Transmontano.
Gabriel Godói (violão de sete cordas e guitarra
A Bandeira Azul reconhece o cumprimento de eléctrica), Ruca Rebordão (percussões), José
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Salgueiro (bateria), Tércio Borges (cavaquinho) e 1.5.5
Jorge Reis (saxofone alto e soprano).
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 30 de Maio de 2013
Hora: 21:30 horas

Torre de Moncorvo recebeu antestreia do Espetáculo “A Vida é
Um Cabaret” de Maria João Abreu
(2013-05-01 10:04)

A ouvir: JP Simões - Se Por Acaso (Me Vires
Por Aí)

1.5.4

Independente Gil Gonçalves é candidato do BE à Câmara de Bragança (2013-05-01 10:01)

Maria João Abreu, acompanhada pelos Bons Rapazes, subiu ao placo do Cine-Teatro de Torre de
Moncorvo, no passado dia 24 Abril pelas 21h30.

A estrutura coordenadora distrital de Bragança
do Bloco de Esquerda (BE) indicou hoje o nome
do independente Gil Gonçalves como candidato à
Câmara da capital daquele distrito, disse à Lusa
fonte par dária.

Segundo Luís Vale, um dos coordenadores distritais do BE, trata-se de uma candidatura que se
rege por "sen mentos de cidadania e democracia
par cipa va", empenhada na defesa de "uma
região que sucessivamente tem sido votada ao
abandono pelo poder central" e que "pretende
lutar pelos interesses da cidade e do concelho de
Bragança".

Durante duas horas a ar sta interpretou vários
temas que inﬂuenciaram a sua vida e a sua carreira. Temas de ar stas portugueses como Paulo
de Carvalho, Amália Rodrigues, António Variações,
Simone de Oliveira mas também de ar stas internacionais como Liza Minneli, Edith Piaf, Ute
Lemper, Frank Sinatra, Elis Regina.
A revista à portuguesa não foi esquecida pela
ar sta nesta retrospe va pela sua vida assim
como José Mário Branco e José Carlos Ary dos
Santos.
[EMBED]

O público moncorvense aderiu a inicia va e esteve
Gil Gonçalves é funcionário do Ins tuto Politécnico
presente nesta antestreia nacional de “A Vida é Um
de Bragança.
Cabaret”, espetáculo comemora vo dos 30 anos
de carreira de Maria João Abreu.
Anónimo (2013-05-01 12:35:20)
força Gil...
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1.5.6

IC5 aberto há um ano registou um Por seu lado, o autarca de Mogadouro (PSD)
tráfego médio mensal de 1.545 acrescentou que a construção do i nerário veio
veículos em 2012 (2013-05-02 12:09) beneﬁciar as ligações com o litoral, permi do
assim uma maior rapidez para deslocações ao
Grande Porto, Vila Real ou Braga.

"Temos notado que Mogadouro tem vindo de
forma progressiva a beneﬁciar desta ligação
rodoviária já que é notório o aumento do número
de turistas que visitam a vila, principalmente ao
ﬁm de semana", frisou Moraes Machado.
Já o presidente da Câmara de Miranda do Douro
(PS) pede ao Governo espanhol que se decida em
relação ao prolongamento do IC5 para a província
O I nerário Complementar (IC5) registou uma
vizinha de Castela e Leão através de um traçado
média mensal 1.545 veículos nos seus primeiros
que ligue aquele concelho fronteiriço com a zona
oito meses de abertura ao tráfego, dados referde Sayago.
entes a 2012, disse hoje a Lusa fonte das Estradas
de Portugal (EP).
Segundo a EP, o IC5 a estabelece as acessibilidades entre estes concelhos, e veio melhorar as
condições de segurança e de combate à sinistralidade.
Segundo aquele organismo público, o pico do
tráfego registado no IC5 foi em agosto de 2012
A Subconcessão Douro Interior foi adjudicada
com uma passagem média de 2.199 veículos e o
em novembro de 2008 à AENOR - Douro Interior
mínimo ﬁxado nos 1.355 registados em novembro.
S.A., atualmente denominada Ascendi Douro,
Estradas do Douro Interior, S.A. em regime de conO IC5 abriu ao tráfego automóvel a 02 maio
ceção, construção, ﬁnanciamento, manutenção
de 2012, sendo um i nerário transversal que
e exploração, sem cobrança de portagem aos
se desenvolve entre os distritos de Vila Real e
utentes.
Bragança, ligando Murça a Miranda do Douro,
FYP // GC.
numa extensão aproximada de 132 quilómetros,
Lusa/ﬁm
servindo os concelhos de Murça, Alijó, Carrazeda
Fonte: Agência Lusa
de Ansiães, Vila Flor, Alfandega da Fé, Mogadouro
e Miranda do Douro.
Os representantes autárquicos dos concelhos
servidos pela rodovia sempre apelaram ao longo
dos anos, que o IC5 como fosse encarado "uma
via estruturante" e "vital" para o desenvolvimento
regional.
"Temos do uma procura signiﬁca va de lotes
na nossa zona industrial para a instalação de
empresas, já que este espaço ﬁca próximo de uma
das saídas do IC5. Para nós esta é uma via que
nos vai ajudar a atrair inves mento", disse à Lusa
a presidente da Câmara de Alfândega da Fé, a
socialista Berta Nunes.
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Júlio Samorinha (2013-05-04 22:37:25)
Obrigado José Sócrates...

1.5.7

Hoje entra em circulação "Se alguém vos abordar ignorem ou chamemuma nova nota de 5 euros nos logo. Podem con nuar a usar os cinco euros
(2013-05-02 12:31)

an gos até que eles sejam depois recolhidos pelos
bancos", referiu o comandante citado pela Agência
Lusa.

1.5.8 Clube de Ténis de Mesa de Mirandela conquista nono tulo consecu vo feminino (2013-05-05 10:25)
[mirandela.jpg]
Hoje entra em circulação a nova nota de cinco
euros, facto que levou a GNR a realizar em Murça
uma ação de sensibilização junto dos idosos para
alertar e prevenir a ocorrência de possíveis burlas.
O Clube de Ténis de Mesa de Mirandela conquistou o nono tulo consecu vo de campeão
português feminino, ao vencer a Casa do Povo da
Madalena por 4-0, no segundo jogo da ﬁnal do
"play-oﬀ".
A subs tuição de notas é já um dos "modos
operandi" a que os burlões recorrem para enganar as suas ví mas, principalmente os idosos,
convencendo-os que as an gas vão sair de circulação.

A equipa de Mirandela, que disputou a 15.ª ﬁnal consecu va, somou duas vitórias na ﬁnal,
ambas por 4-0, depois de ter sido o conjunto mais
pontuado na fase regular do Campeonato.

O tenente José Pedro Silva, do destacamento
de Vila Real, aﬁrmou à agência Lusa que se prevê
que a entrada em circulação da nova nota de
cinco euros, hoje , seja usada como método para
enganar os idosos.

A equipa de Mirandela, que disputou a 15.ª
ﬁnal consecu va, somou duas vitórias, ambas
por 4-0, na Final, depois de ter sido a equipa
mais pontuada na 1.ª fase do Campeonato. Uma
supremacia que ﬁca bem evidente no facto de ter
somado a 74.ª vitória – há quatro anos que não
Por isso mesmo, a Guarda está a insis r na re- perde qualquer jogo.
alização de ações de esclarecimento junto desta
A capitã de equipa, Xie Juan, considera que
camada da população.
“este foi o jogo mais importante da época e esA GNR alerta para o facto de as notas an gas tamos muito contentes por termos conquistado
de cinco euros con nuaram "válidas" e "em circu- mais um tulo.”
lação". "Isto é importante. Ninguém vai a vossas
casas fazer a recolha das notas an gas. As duas O treinador Kong Guoping aﬁrmou que “ganhamos há nove anos seguidos, mas não é fácil.
vão ﬁcar em circulação ao mesmo tempo".
Trabalhamos muito para conquistar cada tulo.”
Paulo Costa, comandante do posto da GNR de
Murça referiu as diferentes entre as duas notas, A formação transmontana, que jogou só com
principalmente a nível da cor, e frisou que a nova atletas estrangeiras, está há quatro anos sem
perder qualquer jogo.
"é mais segura e di cil de falsiﬁcar".
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1.5.10 Comissão Diocesana de Arte
Sacra e dos Bens Culturais da
Igreja reuniu em Miranda do
Douro (2013-05-05 23:41)

Foto ©
h ps://www.facebook.com/Federacao.Portuguesa.Tenis.Mesa

1.5.9

Reuniu no dia 30 de Abril, em Miranda do Douro,
a Comissão Diocesana de Arte Sacra e dos Bens
Região vai ter hoje indices de ultra Culturais da Igreja. Esta Comissão é cons tuída
violeta muito altos (2013-05-05 10:28) por um secretariado permanente e por um elemento de cada Município.

Desta reunião resultaram algumas linhas orientadoras para o funcionamento desta ins tuição
como a criação de uma página da internet com
informações úteis, regulamento da Comissão, legislação rela va ao património cultural, legislação
par cular, informação de empresas e técnicos
habilitados a intervir no património, protocolos,
toda a documentação em ordem a licenciamento
de obras, inventário, espaço para sugestões, etc.
A região do Nordeste Transmontano vai apresentar hoje , domingo, um índice ultra violeta (UV)
muito alto, alerta o Ins tuto Português do Mar
e da Atmosfera (IPMA), aconselhando o uso de
óculos com ﬁltro UV, chapéu e protector solar.

Foi também defendido que a Comissão Diocesana
de Arte Sacra deve dispor de todo o inventário do
património móvel já elaborado, devendo providenciar todos os trâmites necessário para concluir
o mesmo, uma vez que este inventário ainda
não está feito ou totalmente concluído nalguns
Municípios.

Os índices muito altos (oito, nove e 10 numa
escala de 1 a 11) poderão registar-se na cidade de
Foi ainda abordada a necessidade da criação
Bragança e algumas outras cidades, vilas e aldeias
de um Centro de Restauro e Conservação Dioceda região.
sano sob a tutela da Comissão, nas áreas da
escultura e pintura.
O ins tuto meteorológico prevê para hoje céu
pouco nublado ou limpo com temperaturas
Para esse efeito serão elaborados protocolos
máximas que poderão a ngir os 25º.
com todos os Municípios a ﬁm de salvaguardar
e proteger futuras intervenções no vas ssimo
património cultural da Diocese.
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es mulação e reabilitação de crianças/jovens com
Foi ainda sugerido a elaboração de protocolos necessidades especiais.
com a Direção Regional da Cultura do Norte,
Universidade Católica (Escola das Artes) e outras Por outro lado, este workshop “potencia aos
Universidades. A próxima reunião da Comissão utentes do CAAAPD experiências de aprendizagem
ﬁcou agendada para a Alfândega da Fé, no dia 3 que os aproximam do mercado de trabalho.
de Julho.
No passado dia 7 de março de 2013, numa
tenta va de preparar os utentes para esta iniciava, promoveu-se já uma Oﬁcina de Tecnologias
1.5.11 LEQUE vai promover um Work- de Apoio na área da Informá ca, de forma a
promover a aproximação dos utentes ao material
shop de Adaptação de Brinque- de suporte informá co, desde o computador,
dos (2013-05-05 23:44)
aos sistemas de adaptação para pessoas com
deﬁciência/limitações como joys ck ou intelkeys.

1.5.12 Projeto "Água Livre" desaﬁa os
alunos das escolas de Vila Real
a pintarem a biodiversidade do
concelho (2013-05-06 09:27)
No âmbito da candidatura subme da pela
Associação de Pais e Amigos de Pessoas com
Necessidades Especiais (LEQUE), ao “Concurso
Educação Especial 2012”, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, esta associação está
a desenvolver um conjunto de ações de formação,
na área das necessidades Especiais.
Além de projetos, como formação a docentes
e outros técnicos, a Leque em Parceria com a
UTAD, vai realizar no dia 15 de maio um Workshop
de Adaptação de Brinquedos. Os des natários
desta inicia va serão os frequentadores (utentes)
do CAAAPD - Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deﬁciência
da LEQUE.

A Câmara Municipal de Vila Real está a promover entre as escola do concelho uma a vidade
pedagógica que convida os estabelecimentos de
ensino a a pintarem a Biodiversidade no Parque
Corgo num projeto in tulado "Água Livre" cujo
público-alvo são os alunos dos estabelecimentos
de ensino do concelho de Vila Real.

Estes, vão aprender a adaptar brinquedos para crianças com diferentes limitações, com a ajuda dos Este projeto pedagógico insere-se no âmbito
alunos/as do curso de Engenharia da Reabilitação do Programa de Preservação da Biodiversidade
da UTAD.
e tem como mote a o tema "Água Livre", sendo
“pedido à comunidade escolar que traga novas
A LEQUE con nua o seu percurso de desen- ideias e que par cipem numa ação de colorir pela
volver projetos inclusivos e inovadores e desta vez, biodiversidade as infraestruturas de saneamento
com a ambição de dar resposta à falta de material que ladeiam as margens do Corgo; convida-se à
lúdico-didá co (brinquedos, jogos, livros,…) para a par cipação em visitas ao leito dos rios de Vila
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Real, privilegiado e fomentado o contacto com a
natureza passível de observação, percecionando
os seus sons, cores, cheiros e a biodiversidade”.
O projeto Água Livre", tem as
inscrições abertas no site da Câmara Municipal de
Vila Real
, estando sujeito a um regulamento .

1.5.13

Abertas as inscrições para admissão no Conservatório Regional de Música de Vila Real
(2013-05-06 09:49)

1.5.14 Associação de Socorros Mútuos dos Ar stas Mirandelenses celebrou 112º aniversário
(2013-05-06 10:07)

[mirandelasocorros.jpg]

A Associação de Socorros Mútuos dos Ar stas Mirandelenses (ASMAM) celebrou no passado dia
1 de maio o seu 112º aniversário, numa ação
comemmora va que lembrou o pres gio que a
ins tuição possui no seio da sociedade mirandeO Conservatório Regional de Música de Vila Real, lense.
uma das mais pres giadas ins tuições do ensino
da música na região de Trás-os-Montes e Alto
Douro, tem abertas as inscrições para admissão A ASMAM, é sobretudo reconhecida pela sua
de novos alunos durante o período entre 2 e 31 ação em prol do desenvolvimento da cidade de
de maio.
Mirandela, nomeadamente ao nível da prestação
de cuidados de saúde e como centro de a vidades
culturais e recrea vas.
As inscrições podem ser feitas na Mediateca
desta ins uição, de segunda a quinta, entre as Das comemorações ﬁzeram parte o hastear
10.00h e 12.30h e das 14.30h às 19.00h, sextas das da bandeira com o Corpo A vo dos Bombeiros
14.30h às 19.00h e sábados das 10.00h às 12.30h. Voluntários de Mirandela e a Banda 1º de Maio,
homenagem ao Dr. Álvaro Soares, missa na Igreja
Serão admi das inscrições aos instrumentos de N.ª Sr.ª da Encarnação e atuação da Banda
como Piano, Órgão, Violino, Viola de arco, Vio- 1º de Maio na Praça do Município, seguida de
loncelo, Contrabaixo, Guitarra, Flauta Transversal, concerto na sede da Associação.
Clarinete, Saxofone, Fagote, Oboé, Trompete,
Trombone, Trompa, Tuba, Canto, Percussão, Bate- A Associação integra uma escola de musica, a
ria e Bombardino.
Banda 1º de Maio, e a prestação de assistência no
posto de Socorros aos seus sócios.
Posteriormente, decorrerão as provas de acesso
de 24 a 28 de Junho e as matriculas de 1 a 5 de
Julho.
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1.5.15

Pastores transmontanos acusam lizmente é cruel, foi porque não veram receitas
Governo de "estar a matar" o para pagar as suas mensalidades”, acrescentou
ainda Armando Carvalho.
sector (2013-05-06 12:23)
Os pastores insistem ainda nas dívidas que
dizem que o Governo tem com as Organizações de
Produtores Pecuários (OPP) e a quem acusam de
“querer transferir todos os custos decorrentes da
sanidade animal para o sector”.
Segundo Armando Carvalho, o Estado deve “12
milhões de euros” a estas organizações, valores
desde 2012.

O responsável referiu que, por causa desta
A Associação dos Pastores Transmontanos (APT),
dívida, muitas destas en dades estão a “transferir
sediada em Vila Real, acusou o Governo de estar
os encargos para os seus associados”.
“a matar” a proﬁssão com a implementação das
novas obrigações ﬁscais para o sector agrícola.
Ou seja, "estão a aumentar preços e valores
no trabalho que fazem aos produtores para tentar
preencher o não pagamento”.
Todos os agricultores com ac vidade comercial vão passar a ser obrigados a declarar o início
de ac vidade e estão sujeitos a IVA se ob verem
um rendimento anual bruto superior a 10 mil
euros. Têm ainda de passar factura de todas as
transacções comerciais.
Armando Carvalho, dirigente da associação,
disse hoje à agência Lusa que a nova lei ﬁscal
vem agravar uma situação “já dramá ca” e que
poderá levar a que muitos pastores desistam da
ac vidade.
“O Governo estribado na muleta da troika acaba
por desferir um rude golpe com a recente promulgação da lei sobre ﬁscalidade, obrigando todos
os produtores a colectarem-se e a inscreverem-se
coercivamente na segurança social independentemente do que cul vam, seja para autoconsumo
ou para o mercado, grandes ou pequenos, com
posses ou sem elas”, salientou ainda.

Só que, segundo aﬁrmou, "o Estado tem uma
obrigação cons tucional porque a sanidade animal tem uma componente de saúde pública e o
Estrado é obrigado a pagar esses trabalhos".
Os pastores queixam-se ainda dos condicionalismos sen dos na “apascentação dos animais, na
comercialização dos cordeiros e cabritos” e garantem que as “explorações da região con nuam
a ser fortemente afectadas nos seus estatutos
sanitários” devido à “falta de ar culação e às
metodologias na elaboração e implementação dos
planos de sanidade animal”.
Alertaram ainda para os “prejuízos causados pelo
uso indevido dos herbicidas em plena via pública
e zonas de trânsito dos animais” e acusaram as endades oﬁciais de “não actuaram com o pretexto
de não exis r legislação para tal”.

A ac vidade da APT começou em 1981 com a
realização de uma assembleia que reuniu 110
Para os pastores, “esta lei é impra cável, inpastores, em Mirandela, e onde foi aprovada a
justa e liquidacionista das micro explorações
primeira carta com as grandes preocupações do
pecuárias”.
sector.

“É um atentado à nossa proﬁssão e ao mundo
Décadas depois, Armando Carvalho diz que
rural. Se milhares de produtores abandonaram o
muitas dessas reivindicações permanecem actuais.
sistema público de Segurança Social a razão infe179

O sector foi também afectado por uma grande semear. “Os produtores ensinam os mais novos a
redução do número de pessoas que se dedicam à semear e, uma vez que as crianças levam o vaso
ac vidade e pelo seu envelhecimento.
para casa, é-lhes também explicado como devem
regar ao longo dos dias seguintes, para que assim
Fonte;: Agência Lusa
possam ver nascer aquilo que era uma pequena
semente. É sem dúvida uma forma muito diverda de lhes incu r alguns ensinamentos”, explicou.

1.5.16

Crianças aprenderam a se- O Projeto PROVE foi implementado em Macedo
mear com produtores PROVE de Cavaleiros em dezembro úl mo. Atualmente
(2013-05-06 23:18)

conta com 16 clientes, sendo já vários em lista
de espera, tendo em conta o início da próxima
colheita.

1.5.17 Li le Friend a 18 de maio na Casa
da Cultura de Alfândega da Fé
(2013-05-08 22:58)

Os produtores do Núcleo PROVE de Macedo de
Cavaleiros ensinaram as crianças a semear e a
plantar alguns produtos hortofru colas, bem
como o tratamento que deve ser dado a cada
planta até ela germinar.

A inicia va, que decorreu no úl mo sábado
no Jardim 1º de Maio integrada no Fes val Nacional PROVE, divulgou junto dos mais novos e
dos seus pais, algumas das técnicas de produção
agrícola e os bene cios para a saúde decorrentes
do consumo deste po de produtos.

Os Li le Friend vão estar em Alfândega da Fé no
dia 18 de maio. Trata-se de um espetáculo integrado na digressão nacional que o grupo musical
está a fazer para promover o seu primeiro álbum
"We Will Destroy Each Other".

“Através das crianças, pretendemos chegar aos
pais e avós, explicando-lhe as mais-valias para a
saúde de cada um ao consumir estes produtos, ao
mesmo tempo que damos a conhecer o PROVE e
o núcleo de Macedo de Cavaleiros”, referiu Duarte
Moreno, Presidente da Desteque, associação que
candidatou o projeto ao PRODER e em conjunto
com a Rede Social e a Câmara Municipal o promoveu neste concelho.

A Casa da Cultura Mestre José Rodrigues é o
palco escolhido para apresentar este novo projeto
musical ao distrito. Uma estreia absoluta, que
promete dar que falar no panorama musical.
O concerto tem início às 21.30h na Casa da
Cultura Mestre José Rodrigues.

A digressão nacional dos Li le Friend vai passar por Alfandega da Fé. O grupo está a percorrer
[EMBED]
o país, atuando em várias salas de espetáculo,
Tomates, morangueiros, coentros ou abóbora para promover e apresentar o seu primeiro album
foram os produtos que as crianças aprenderam a “We Will Destroy Each Other”.
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Depois de Porto, Coimbra, Guimarães e Vila Real
chega a vez da vila transmontana. O espetáculo
tem lugar dia 18 maio, pelas 21.30h, no auditório
da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues.

Pelo segundo ano consecu vo, a LEQUE irá dinamizar o projeto “Colónia de Férias inclusivas”.
Este projeto tem como obje vo, proporcionar
períodos de férias inclusivas para crianças,
jovens, adultos e idosos (com e sem necessidades
especiais), em períodos de 7 dias, durante os
próximos meses de julho e agosto de 2013.

Li le Friend é um projeto que nasceu da mente
de John Almeida, músico e escritor nascido em
Londres, ﬁlho de pais portugueses.
Em cada uma das semanas estão incluídas a
dormida, com vigilância permanente e refeições.
Ao longo de algum tempo, escreveu músicas
que dariam origem aos Li le Friend, uma espécie A par cipação nas a vidades contará sempre
de alter ego e, simultaneamente, possível en dade com o acompanhamento de técnicos especializacole va, que abarcaria estas novas composições. dos (psicólogos/as, ﬁsioterapeutas; enfermeiro/a;
psicomotricistas, docentes, etc.) e as a vidades
A par r de uma amizade com André Tentugal serão aReabilitação Psicomotora, Terapia de
(We Trust) foi desenvolvida uma relação musical Relaxamento, Terapia assis da com um Cão
que acabaria por levar à gravação do disco de São Bernardo e Asininos, Musicoterapia através
estreia de Li le Friend, também com a ajuda de de danças, cantares e Karaoke, Piscina (PisciAlexandre Monteiro (The Weatherman) e Nuno nas Municipais) e Balneoterapia (no hotel SPA),
Mendes.
A vidades Lúdico – Didá cas, TIC- Computador/Jogos de cariz funcional, Oﬁcinas de Cinema,
No álbum de estreia encontram-se várias in- Jardinagem, Culinária e Esté ca, A vidades Deﬂuências, desde o folk até ao pop. As melodias spor vas (Aeróbica, Canoagem e BTT), A vidades
simples e sub s são complementadas por letras ao ar livre (Piqueniques, Peddy pappers e Passeios
introspe vas, por vezes sombrias, e isto tudo pedonais e visitas.
resulta num ambiente in mista e intenso.
[EMBED]
Um novo projeto musical, que promete dar
que falar, uma estreia absoluta no distrito, para
ver e ouvir em Alfândega da Fé.
A ouvir: Li le Friend

1.5.18

Os custos para colónias de férias são 350€ por
pessoa (por semana, com tudo incluído) para sócios da LEQUE e 375€ por pessoa (por semana,
com tudo incluído) para não sócios. Haverá conCentro de Férias e Lazer da tudo um desconto de 25€ por pessoa, para Grupos
com mais de 5 elementos. É nosso obje vo, proLEQUE prepara verão 2013 porcionar a crianças/jovens e adultos, um período
(2013-05-08 23:27)
com a vidades adaptadas às suas necessidades,
sempre numa perspe va inclusiva. Por outro lado,
esta colónia permite às famílias, ter um período de
férias, com a certeza de que os seus ﬁlhos/as ou
familiares estão a cargo de uma equipa de proﬁssionais qualiﬁcados.
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1.5.19

Juventude de Bragança une-se a
mais de 4000 jovens no Fá ma From Fá ma to Rio. Qual não foi o nosso espanto, nhamos uma presença internacional, o Pe
Jovem 2013 (2013-05-08 23:36)

Omar, Reitor do Santuário do Cristo Redentor e coordenador do sector logís co da Jornada Mundial
da Juventude, um espetáculo de concerto! A
música a tocar os nossos corações e as nossas
vidas.

Já na capelinha, Maria acolheu-nos para a oração
do Rosário e para a “luminosa” procissão de velas.
Seguiu-se um tempo forte de adoração na Basílica
da San ssima Trindade. A noite terminou com
o musical “Alegria da Fé” no auditório Paulo VI,
apresentado pelos Jovens Boa Nova e que contou
Com(o) Maria, 60 jovens da Diocese de Bragança
com a presença da Vânia Fernandes no momento
Miranda ﬁzeram caminho até Fá ma, para parda Cristoteca.
cipar no Fá ma Jovem 2013 (5 e 6 de maio)
dinamizado pelo Departamento Nacional da
No dia 6, domingo, dia da Mãe, começamos
Pastoral Juvenil.
por abraçar a nossa Mãe do Céu na oração do
Rosário na Capelinha das Aparições, à qual se
seguiu a procissão em que os jovens da nossa
diocese par lharam com a Diocese do Porto o
Saímos de Bragança no ﬁnal da tarde de sexta
transporte do andor para o altar do Recinto. Onde
decididos a rumar com Espírito alegre até à peredecorreu a Eucaris a, presidida por D. António
grinação nacional de jovens. Marcar a nossa
Marto que exortou os jovens a ser testemunhas
presença.
luminosas de Cristo. No ﬁnal, alguns de nós
par cipamos também no ﬂashmob construindo o
Logo pela manhã respondendo ao convite do
logo po da JMJ, fazendo o coração bater.
nosso Secretariado Diocesano (SDPJV) para marcarmos a diferença, disponibilizamo-nos para o
[EMBED]
serviço nomeadamente no acolhimento fazendo
ecoar o nosso “entre quem é”!
Uma nova experiência foi o “Marypaper” à
descoberta de Fá ma, que desaﬁou os jovens a
reﬂec r sobre várias questões distribuídas por 8
pontos ao longo do Santuário. Como não podia
deixar de ser os tempos da refeição fraterna foram
sempre experiências ricas de convívio e troca de
experiências que os vários grupos iam fazendo ao
longo do dia.

Terminada a peregrinação, sen mos a alegria de
fazer parte desta família que caminha e que escuta
teimosamente o convite do Senhor: Com(o) Maria,
ide e fazei discípulos! De notar que os jovens da
nossa diocese (crismandos de Bragança, JEF da UP6
de Bragança e de Freixo e os jovens MIC, grupo SerClave de Bragança) es veram diretamente envolviA aposta na formação foi vencida! vários work- dos nas ac vidades de voluntariado assim como no
shops “o país a Troika e os jovens, Jovens que canto do rosário, procissão de velas e eucaris a.
Cultura, Ecumenismo, Estou sim!? É para mim?
(vocação)…espalhados pelas casas religiosas de Fáma. No ﬁnal da tarde, foi tempo para congregar
no Grande Encontro, dando voz a todas as dioceses de Portugal e fazer caminho até à Capelinha
das Aparições, onde decorreu a Saudação a Maria.
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1.5.20

Exposição "Plantas Aromá cas e A par r de 10 de Maio os consumidores de
seus usos" vai estar na Biblioteca Alfândega da Fé vão poder adquirir cabazes
Municipal de Miranda do Douro de produtos hortofru colas de qualidade e da
(2013-05-08 23:44)

O ICNF/Departamento Conservação da Natureza
e Florestas do Norte e a Câmara Municipal de
Miranda do Douro promovem até ao próximo dia
6 de junho, na Biblioteca Municipal de Miranda
do Douro, a exposição "Plantas aromá cas e seus
usos”.

Com esta mostra pretende-se transmi r e aprofundar conhecimentos sobre a u lização tradicional
do património ﬂorís co do PNDI, que são as
plantas aromá cas e medicinais, existentes nesta
região e distribuídas por bosques, lameiros e zonas
ribeirinhas.

época, diretamente dos produtores agrícolas do
concelho, sem intermediários.

O Núcleo PROVE abre oﬁcialmente na vila
transmontana e os primeiros cabazes vão ser
distribuídos nesse dia. Estes cabazes têm como
preocupação oferecer uma variada base de Saladas, Sopas e Frutas. Produtos da época, que têm
na qualidade um dos seus maiores trunfos. Tal vai
permi r sa sfazer as exigências e necessidades
dos consumidores e vai garan r aos produtores
os meios para escoarem muitos dos excedentes
da produção, assegurando-lhes um ganho extra.
Foi com base nestes pressupostos que a Câmara
Municipal se assumiu como um dos principais
impulsionadores deste projeto no concelho.
O Núcleo de PROVE de Alfândega da Fé conta,
neste momento, com 2 produtores que vão assegurar a distribuição semanal/quinzenal/mensal de
cabazes pequenos compostos por 5 a 6kg, com um
custo de €7,5 e cabazes grandes compostos por 8
a 9kg, com um custo de €10 cada.

A entrega vai realizar-se às Sextas-Feiras das
Este é um projeto de Educação e Sensibiliza- 17h30 às 18h30, no edi cio da Coopera va Agríção Ambiental, para o ano le vo de 2012/13, cola.
do Parque Natural do Douro Internacional, no
Os consumidores interessados na aquisição
Concelho de Miranda do Douro.
destes cabazes podem inscrever-se através da
EDEAF - Empresa Municipal de Desenvolvimento
de Alfândega da Fé-, da DESTEQUE- Associação
para o Desenvolvimento da Terra Quente - ou
1.5.21 Vai abrir um Núcleo PROVE em através do portal, www.prove.com.pt . Para tal,
Alfândega da Fé (2013-05-08 23:48) basta preencher a ﬁcha de cliente e de encomenda,
assinalando 5 produtos que não desejam receber.
Estes cabazes surgem no âmbito da metodologia PROVE - Promover e Vender, que está a ser
desenvolvida e implementada na Região, pela
DESTEQUE , no âmbito da Cooperação Interterritorial da abordagem LEADER, do PODER, em parceria
com os Municípios.
A abertura oﬁcial deste Núcleo conta com a
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presença de produtores, consumidores e representantes da DESTEQUE e Município e está
agendada para as 17h30 do dia 10 de Maio, nas instalações da Coopera va Agrícola de Alfândega da
Fé, altura em que vão ser distribuídos os primeiros
cabazes PROVE do concelho.

ação principal.
Já em Janeiro de 2013, proferida a decisão da
providência cautelar veio reconhecer o direito
de permanência daquele meio aéreo até trânsito
em julgado da ação principal, da qual se aguarda
decisão ﬁnal.

Anónimo (2013-05-09 13:55:51)
CUIDADO COM A LIBANINHA E COM O JOAOZINHO.

1.5.22

Helicóptero do INEM em
Macedo de Cavaleiros mantemem
ﬂagrante
a
se.
Negado provimento ao 1.5.23 De dos
roubarem cobre no Azibo
recurso do Ministério Público
(2013-05-08 23:50)

(2013-05-09 09:38)

[cobre.jpg]

Furto de cobre na estação de Tratamento de Águas do Az

A GNR de Macedo de Cavaleiros deteve ontem
quatro indivíduos em ﬂagrante delito a furtarem
O Tribunal Central Administra vo do Norte inde- cobre, avaliado em dez mil euros da estação de
feriu o recurso do Ministério Público da decisão tratamento de águas da albufeira do Azibo.
proferida pelo Tribunal Administra vo e Fiscal de
Mirandela (TAFM).
De acordo com informação divulgada pelo Comando Distrital da GNR de Bragança, os indivíNão tendo sido admi do o recurso mantem- duos, com idades entre os 17 e os 48 anos, foram
se o decretamento provisório que garante a de dos por volta das 15:00, na localidade de Vale
manutenção do helicóptero em Macedo de Cav- de Prados, sendo residiam no concelho vizinho de
Alfândega da Fé.
aleiros.
Recorde-se que em Agosto de 2012 os Municípios do distrito interpuseram uma providência
cautelar contra a re rada do helicóptero de
Macedo de Cavaleiros. No âmbito da qual foi
interposto um decretamento provisório da sua
manutenção no local, que mereceu uma decisão
favorável por parte do TAFM, em Setembro de
2012. Entretanto, em Outubro foi interposta a
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As autoridades apreenderam os metais furtados e a viatura onde os suspeitos faziam o seu
transporte. Os de dos ﬁcaram à guarda da GNR
até serem apresentados no tribunal de Macedo
de Cavaleiros para primeiro interrogatório, o que
deverá ocorrer ainda hoje.

1.5.24

Universitários desenvolvem pro- 1.5.25 Feira do Emprego, Educação
jeto que permite viagens virtuais
e Solidariedade abriu com
pelo Douro (2013-05-09 14:01)
pouca oferta em Bragança
(2013-05-10 09:44)

A cidade de Bragança inaugurou ontem uma feira
do emprego com as ins tuições de solidariedade
social a garan rem uma reduzida oferta aos mais
Quatro alunos da Universidade de Trás-os- de 2300 desempregados inscritos no centro de
Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, estão emprego local.
a desenvolver o projeto "Douro 360º", que permite uma visita virtual pelo Património Mundial
da Humanidade através de fotograﬁas panorâmiA Feira do Emprego, Educação e Solidariedade
cas.
realiza-se há três anos e esta edição é, segundo os
responsáveis, um reﬂexo da realidade da região,
Nelson Fernandes, Anabela Sá, Beatriz Tavares sem emprego no setor privado.
e João Carlos são alunos do curso de Comunicação
e Mul média da UTAD e escolheram o Douro e As ofertas de emprego desta feira, que se prolonga
o turismo como temas para o trabalho ﬁnal da por dois dias, são sobretudo na área social, a cargo
das Ins tuições Par culares de Solidariedade Solicenciatura.
cial (IPSS) ou de empresas de trabalho temporário
O "Douro 360º" vai permi r viajar virtualmente que estão a recrutar, também para a área social,
pela região. Pretende ser uma forma de mostrar trabalhadores por "determinado tempo para fazo território a quem está longe e atrair mais turistas. erem higienes, acompanhar pessoas idosas, dar
algum apoio".
O

site

onde vai disponibilizado o trabalho tridimensional
já está em contagem decrescente, devendo estar
disponível com conteúdos a par r do dia 15 de
maio.

A descrição foi feita por Carla Pires, técnica
do Centro Social e Paroquial dos Santos Már res,
en dade que organiza o evento, em parceria com
a Câmara Municipal de Bragança.
A organização ainda não tem dados da procura
nesta edição, mas rela vamente às anteriores
adianta que "do primeiro para o segundo ano, a
entrega de currículos subiu cerca de 70 por cento,
o que equivale a 170 pessoas" a procurarem emprego na feira, enquanto no primeiro ano nham
sido 70.
185

A procura foi sempre superior à oferta, mas com que o processo de emagrecimento da Função
nesta edição nota-se a ausência de empresas a Pública se sinta menos no interior de Portugal.
oferecer trabalho "porque não têm oferta".
O autarca falava à margem da inauguração da
III Feira do Emprego, Educação e Solidariedade,
Nos 50 stands instalados na Praça da Sé estão em Bragança, uma cidade onde o Estado é dos
presentes sobretudo ins tuições sociais e organ- principais empregadores, embora Jorge Nunes
ismos estatais como o Ins tuto de Emprego e entenda que "já viveu bastante mais da Função
Formação proﬁssional.
Pública do que vive atualmente".
O desemprego é já, segundo outro responsável
pelo centro social, Jorge Teixeira, "a principal
causa" dos pedidos de ajuda dirigidos àquela ins tuição, quer de bens alimentares como daqueles
que não conseguem pagar as mensalidades dos
serviços.

Algum desse emprego desapareceu com a exnção ou deslocalização de serviços públicos para
o litoral, o que leva o presidente da Câmara de Bragança a considerar que "a diminuição de emprego
público vai acontecer de forma mais intensa onde
o emprego se concentra".

Segundo aquele dirigente, esta feira do emprego tem ajudado, pelo menos a arranjar "alguns
estágios" para jovens. Esta realidade é encarada
como "dramá ca" para o despovoamento da
região já que "obriga as pessoas a procurarem a
solução fora de Bragança e fora do país".

"Concentra-se pra camente maioritariamente
em Lisboa, tem sido essa a polí ca de centralismo
dos úl mos anos. Foi esgotar progressivamente
e lentamente as regiões do interior, concentrar
o emprego público nas cidades do litoral, par cularmente em Lisboa, concentrar os centros de
decisão poli ca, de decisão económica", observou.

As poucas ofertas de emprego que existem
não se enquadram, segundo a técnica do centro Este processo gera no autarca transmontano
social, no perﬁl de quem mais procura emprego, a convicção de que "quem mais vai sofrer vão
os jovens recém-licenciados.
ser esses centros, que são esses que têm maior
densidade de emprego".
Já os desempregados entre os 40 e os 55 "não
encontram trabalho em nenhum sí o".
"Na nossa região penso que as coisas estão
mais equilibradas, não temos de esperar uma
grande diminuição", aﬁrmou. O autarca defendeu
ainda que, para criar emprego, a região necessita
Autarca de Bragança diz que litoral é que vai
que "a componente associada à indústria e à
sofrer com desemprego na Função Pública
agricultura evolua".
HFI // MSP Lusa/ﬁm
O presidente da Câmara de Bragança, Jorge
Fonte: Agência Lusa
Nunes, manifestou hoje a convicção de que a
anunciada redução de emprego na Função Pública
irá afetar mais o litoral do que as regiões do
interior de Portugal.
O social-democrata mostrou-se "preocupado"
com as medidas anunciadas pelo Governo, que
apontam para uma redução de 30 mil funcionários
públicos através de rescisões amigáveis e da mobilidade.
Jorge Nunes advoga que o esvaziamento e a
ex nção de serviços públicos que afetaram as
regiões como Bragança, nos úl mos 20 anos, farão
186

1.5.26

Segunda Reunião de orientação 1.5.27 Derrubar barreiras, Prevenir os
e aconselhamento do projeto
maus tratos, promover os direPrisma (2013-05-13 00:03)
itos das crianças (2013-05-13 00:07)

No âmbito do projeto PrismA ‘Promoção e Implementação de Estratégias de Gestão e Avaliação
de Risco’, co-ﬁnanciado pelo Instrumento Financeiro de Proteção Civil, decorrerá em Mirandela,
nos dias 14 e 15 de maio, a segunda reunião de
orientação e aconselhamento entre parceiros do
projeto.
Após a realização de reuniões setoriais entre o
Serviço Municipal de Proteção Civil e as unidades
orgânicas municipais envolvidas no planeamento,
de forma a consolidar a mul disciplinaridade da
gestão de riscos, será apresentada a avaliação
sobre a construção da rede local de gestão de
risco, nesta fase.
Todos os parceiros farão uma avaliação da rede
de trabalho, abordando o Manual de Mi gação
de Riscos, a essência de uma avaliação da rede ou
dos intervenientes consiste em três fases (Iden ﬁcação, Análise e Avaliação da Rede). Será ainda
abordada, por todos os parceiros, a elaboração de
uma Declaração de Princípios, onde serão ver dos
os princípios gerais do processo, tais como os
obje vos par lhados, as responsabilidades, as
obrigações, mandatos e o processo de decisão.
Com esta Declaração não só será construída uma
base sólida para o projeto de mi gação, mas também uma cooperação futura entre intervenientes
no processo.

De 13 a 17 de Maio realiza-se em Torre de Moncorvo a inicia va “Derrubar Barreiras: Prevenir
os Maus Tratos, Promover os Direitos das Crianças” no âmbito do Plano de Ação da Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Torre
de Moncorvo.

Inserido nas a vidades está uma caminhada
pela Prevenção dos Maus Tratos a realizar-se dia
13 de Maio entre as Escolas e a Praça Francisco
Meireles, onde decorrem a vidades lúdicas com
destaque para a exibição do laço azul, símbolo da
prevenção dos maus tratos e que vai acompanhar
todas as a vidades.
A Escola Secundária Dr. Ramiro Salgado recebe no
dia 14 de Maio uma sessão de curtas-metragens
sobre bulling, seguida de um debate. No dia 15
de Maio, no Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro
Salgado decorre o concurso “Desenhar a Prevenção”, em que os alunos vão elaborar alguns
trabalhos que posteriormente serão expostos no
Cine-Teatro de Torre de Moncorvo, durante o
sarau e Biblioteca Escolar.
Já no dia 16 de Maio os alunos vão assis r à
projeção de curtas-metragens sobre a prevenção
dos maus tratos.

O projeto termina com um sarau cultural que
Pode consulta newsle er 1 e ﬁcha informa va
decorre dia 17 de Maio, no Cine-Teatro da vila. Às
do projeto PrismA, disponível no site municipal (
14h00 des nado à comunidade escolar e às 21h00
h p://www.cm-mirandela.pt/ﬁles/12/12250.pdf
à comunidade em geral. Este sarau contemplará
).
performances dramá cas, musicais e dançantes
interpretadas pelos alunos da escola.
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O Presidente da CPCJ, Dr.
António Olímpio
Moreira, refere que mais esta inicia va visa sensibilizar a população em geral para a proteção dos
direitos das crianças e jovens, potenciando o seu
direito a serem ouvidas, pois todos temos que
estar alerta já que a crise não deve, nem pode ser
desculpa para qualquer po de maus tratos, que
devem ser prevenidos, derrubando para isto as
barreiras que forem necessárias.
Salienta ainda que as pessoas têm de perceber que a responsabilidade é de todos e que só
com um forte alerta de consciências podemos impedir maus tratos de vários pos, daí esta semana
de a vidades diversas que agora se leva a cabo.

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) dá,
hoje, início a um ciclo de ateliers temá cos para
receber contributos dos principais atores regionais.
O primeiro atelier é dedicado ao tema "Ciências
da vida e da saúde” e terá lugar na sede da CCDR-N.
Neste encontro, estarão reunidos com a equipa
“Norte 2020” centros de I &D, empresas e especialistas na temá ca que contribuirão para a
deﬁnição de uma estratégia de cooperação entre a
inves gação regional (nomeadamente, ao nível da
engenharia de tecidos, do cancro, das neurociências e do desenvolvimento das técnicas cirúrgicas)
e as empresas, a indústria e os serviços na área
da saúde (farmacêu ca, disposi vos médicos,
prestação de serviços saúde, turismo de saúde e
bem-estar e cosmé ca).

A CPCJ de Torre de Moncorvo marca assim a
comemoração da Prevenção de Maus Tratos na
Infância, com o apoio do Município de Torre de
Moncorvo e do Agrupamento de Escolas de Torre
de Moncorvo.

1.5.28

A organização destes ateliers surge após a conclusão do período de auscultação dos municípios,
através das Comunidades Intermunicipais e da
Área Metropolitana do Porto, e visa promover a
par cipação e envolvimento das personalidades
e ins tuições que mais diretamente intervêm
nas a vidades-chave para a economia regional,
Ateliers temá cos “Norte 2020” nomeadamente, no contexto do próximo quadro
comunitário 2014-2020. O ciclo contemplará
já veram inicio na CCDR-N temas ligados à especialização inteligente, ao
(2013-05-13 00:10)
emprego, à inclusão social, à sustentabilidade
ambiental, à mobilidade, à educação e formação,
entre outros.

Ciclo de ateliers servirá para receber contributos
dos principais atores regionais em relação a
áreas-chave para o futuro da economia regional.

No âmbito da preparação da estratégia regional
"NORTE 2020”, a Comissão de Coordenação e
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A inicia va NORTE 2020 visa responder ao mote
da estratégia “Europa 2020” - a promoção de “um
crescimento inteligente, inclusivo e sustentável”
- e tem como intuito incen var o envolvimento
e par cipação dos vários atores regionais no
processo de deﬁnição da estratégia de desenvolvimento regional, que marcará o futuro do
Norte.

1.5.29

Azeites portugueses unidos
na EXPOLIVA 2013 em Jaen
(2013-05-13 00:13)

≪Os
1.5.30 Par do
Ecologista
Verdes≫ reage ao projeto de
decisão da UNESCO sobre o Alto
Douro Vinhateiro e Barragem do
Tua (2013-05-13 00:17)

O Azeite de Trás-os-Montes DOP, o Azeite do
Douro, o Azeite do Alentejo IG e Azeite de Moura
DOP sob a denominação Azeites de Portugal
promovem a par cipação conjunta na EXPOLIVA
2013 o mais importante certame olivícola da
Europa.
O Par do Ecologista “Os Verdes” (PEV) realizou
no dia 8 de Maio, no Porto, uma conferência de
imprensa onde divulgou a sua posição sobre o
Esta par cipação “resulta do esforço e teimosia projeto de decisão da UNESCO rela vo ao Alto
destas três regiões com Denominações de Origem Douro Vinhateiro/Barragem do Tua, uma conferna divulgação dos azeites portugueses de quali- ência que contou com a par cipação da dirigente
dade cer ﬁcada e contou também o apoio da CAP nacional do PEV, Manuela Cunha, assim como de
- Confederação de Agricultores de Portugal sem outros dirigentes do par do.
qualquer outro apoio ins tucional”.
O PEV, enquanto autor da queixa apresentada
Não obstante a EXPOLIVA ser considerada a em 2007 à UNESCO, pela construção da Barragem
mais importante feira sectorial da Europa e uma de Foz Tua no Alto Douro Vinhateiro, classiﬁcado
das mais importantes do mundo e de Jaen se situar como Património Mundial da Humanidade, reage
uma distância rela vamente curta de Portugal, à decisão da UNESCO e diz que “ não pode deixar
nos úl mos anos os azeites de Portugal nunca de lamentar a debilidade do projeto de deliberse ﬁzerem representar seja comercialmente seja ação e a inconsistência do relatório sobre o estado
de conservação do Alto Douro Vinhateiro (ADV)
ins tucionalmente.
que sustenta esta deliberação que será deba da e
Segundo a os responsáveis do Azeite de Trás- posta à votação na 37ª Sessão do Comité Mundial
os-Montes DOP, “este certame é uma excelente da UNESCO (orgão máximo da UNESCO no que
oportunidade de revelar o trabalho que nos úl - diz respeito ao património) que irá decorrer no
mos anos tem sido realizado em Portugal pelas próximo mês de junho no Cambodja”.
en dades gestores de algumas regiões com denominação de origem protegida sem qualquer Segundo o PEV, o documento apresentado
pelo Centro do Património Mundial, organismo
po de apoio ins tucional”.
que acompanha a gestão dos sí os classiﬁcados,
Além da par cipação da Feira, será ainda real- “afasta-se muito do relatório da Missão conjunta
izada a seleção de alguns azeites regionais para (Centro do Património - ICOMOS- IUCN), realizada
o Salão de Internacional de Azeite Virgem Extra nos passados meses de julho e Agosto”.
o que demonstra o nível qualita vo dos nossos
Na opinião de ≪Os Verdes≫, o documento “chega
azeites.
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mesmo a desvirtuar esse relatório para além
de fazer tábua rasa sobre o relatório da Missão
anterior, ocorrida em 2011, e sobre a deliberação
do Comité Mundial de junho de 2012”.
O PEV, em nota de imprensa, reage mesmo
de forma sarcás ca ao “≪zelo diplomá co≫ do
Governo Português, do qual o an go embaixador
de Portugal junto da UNESCO, Seixas da Costa, se
vai gabando no seu blogue, não será por certo
estranho a esta mudança, tal como todos os dados
e factos omi dos e deturpações con das nos documentos enviados para a UNESCO, após a úl ma
Missão, dos quais destacamos duas, a rela va à
Via Navegável do Douro e a rela va às Linhas de
Alta Tensão”

margem da Avaliação de Impacte Ambiental, não
lhe sendo feita qualquer referência na DIA e no
contrato de concessão da Barragem, deixando
assim a EDP liberta de qualquer encargo”, acusa
o PEV num documento elaborado para a imprensa.

O PEV contesta, de igual modo, o facto de no
úl mo documento da UNESCO ser referido que
foi realizado um Procedimento de Deﬁnição de
Âmbito do EIA para as Linhas de Alta Tensão (Foz
Tua- Armamar) e que a Comissão de Avaliação
exigiu que fossem levados a cabo EIA dos cinco
traçados selecionados. Segundo o PEV, nesse
mesmo documento “não se refere que três destes
traçados já nham sido rejeitados num procedimento anterior, pela Direção Regional de Cultura
do Norte, pelos impactos dos mesmos sobre a
O PEV contesta a decisão referindo que “neste área classiﬁcada”. “Ficamos assim, sem saber se
úl mo documento da UNESCO é referido que estes factos foram dados a conhecer pelo Governo
o Estado Português deu como realizados 60 % Português à UNESCO”, sublinham “Os Verdes”.
dos trabalhos do ≪canal de navegação≫ e que se
espera pela época seca para acabar o resto. No O par do revela-se preocupado ”face a estas
entanto, na imprensa portuguesa encontram-se omissões e contradições na informação fornecida
declarações do ex-responsável da Delegação Norte pelo Governo Português à UNESCO”, ao mesmo
e Douro do Ins tuto Portuário e dos Transportes tempo que também os preocupa “o aparente
Marí mos (IPTM), Joaquim Gonçalves, datadas ≪esquecimento≫ por parte da UNESCO de todo
de fevereiro de 2013 onde é referido que esta um conjunto de informação que tem ao seu dispor
intervenção está em fase de ≪estudo prévio≫ e por diversas vias, nomeadamente por via dos
declarações, de Freitas da Costa, responsável da próprios Verdes”.
EDP e diretor de Projeto da Barragem, datadas
de 13 de março, onde este anuncia o início dos Por isso, e pelo facto de não verem espelhado
trabalhos da alargamento da Via de 25 para 40 neste projeto de deliberação grande parte das
metros, para 2014”.
preocupações e recomendações reﬂe das nos
dois relatórios das Missões realizadas ao ADV,
“Estas declarações, contrariam claramente a nomeadamente no que diz respeito à mobilidade
informação veiculada no relatório da UNESCO, e à promoção de um turismo sustentado commas conﬁrmam o que PEV sempre denunciou, ou pa vel com a preservação do Bem e uma vez que
seja, o impacto da Barragem de Foz Tua sobre a sentem “ a aparente ≪resignação≫ da UNESCO
Via Navegável do Douro”.
face a factos que o Governo Português e a EDP
apresentam como de ≪interesse nacional≫ e
Segundo os ecologistas “Os Verdes” o “impacto dão como irreversíveis, nomeadamente a dita
é real, como complexo, o que levou à realização ≪imprescindibilidade≫ da Barragem do Tua para a
de testes no LNEC, e obriga a uma intervenção produção elétrica nacional, omi ndo que um dos
no canal navegável do Douro. Estes factos foram argumentos de sustentação do PNBEPH era um
escondidos e negados pela EDP e omi dos pelos ≪previsível≫ aumento do consumo de eletricidade
sucessivos Governos (PS e PSD/CDS) que se reme- em 5 %, há muito contrariado com a queda, em
teram ao silêncio sempre que interpelados pelos 3 anos consecu vos, do consumo de energia
Verdes, sobre a matéria, tanto por via de perguntas elétrica, decorrente da crise em que se encontra o
escritas, como em sede de Comissão Parlamentar. país, o Par do Ecologista”, ≪Os Verdes≫ decidiram
A tude que permi u que esta questão ﬁcasse à tomar um conjunto de inicia vas que os levarão
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a con nuar a luta pela paragem da Barragem
de Foz Tua e preparam-se para solicitar uma
audiência com carácter de urgência ao Centro
do Património Mundial, porque, dizem que estão
“convictos que se a Barragem de Foz Tua avançar,
será como uma célula cancerígena que irá ter ramiﬁcações impossíveis de controlar e que levarão
senão no imediato, mas num futuro próximo, à
morte do Alto Douro Vinhateiro Património da
Humanidade”.

Abílio Alves contou hoje como surgiu a inicia va,
fazendo com a mesma comoção que o assaltou
quando viu na televisão, em França, no cias que
davam conta de que há crianças em Portugal a
passar porque os pais, sem trabalho, não têm
sequer leite para lhes dar.

Incomodado com a no cia, Abílio decidiu “fazer
alguma coisa” e bastou falar com os restantes
membros da associação para fazerem a festa que
juntou 250 emigrantes, que pagaram 25 euros
O PEV ira também “confrontar o Ministro da cada.
Economia, na Assembleia da República sobre
as questões relacionadas com a navegabilidade Descontadas as despesas, a associação condo Douro” e .entregar nas próximas semanas seguiu um lucro de 3.651 euros entregue hoje, em
uma queixa ao Provedor de Jus ça, rela va aos Bragança, para ajudar as crianças.
procedimentos seguidos.
O presidente da associação e outros membros
desta comunidade de emigrantes a residir naquela
zona de França são oriundos da região de Bra1.5.31 Emigrantes fazem festas em gança, razão que os levou a escolher a terra natal
para fazer a doação.

França para ajudar crianças de
Bragança (2013-05-13 09:41)
Abílio contactou o presidente da Câmara de

Bragança, Jorge Nunes, que o ajudou a escolher
a ins tuição beneﬁciária e par cipou também na
festa, em França, onde observou a “generosidade
da rede de embaixadores de Portugal lá fora,
gente que sofreu muito” e que sofre agora com as
diﬁculdades do seu país.
O gesto “é um caso isolado” nos 27 anos da
Obra Kolping da Diocese de Bragança-Miranda e,
ainda mais, numa época em que “as pessoas cada
vez podem dar menos e muitas das que davam,
Uma associação de emigrantes transmontanos
agora também já elas precisam de ajuda”, como
em França doou esta sexta-feira a uma ins tuição
disse à Lusa o presidente José Tabuado.
para crianças de Bragança 3.650 euros, angariados numa festa organizada para ajudar a atenuar
Esta ins tuição acolhe cerca de 20 crianças
as diﬁculdades da crise em Portugal.
em risco no Centro de Atendimento Temporário
(CAT) e no lar da infância e juventude.
O cheque des nou-se à obra Kolping, da Diocese de Bragança-Miranda, que acolhe crianças
em risco dos zero aos 12 anos, de todo o país, e
foi entregue em mão pelo presidente da associação ‘Os Transmontanos’, criada por emigrantes
portugueses na zona de Groley, nos arreadores de
Paris.

Oferece outras respostas sociais como jardimde-infância e refeitório social.
A necessidade empurrou Abílio Alves para a
emigração há mais de 30 anos e custa-lhe “ver o
país outra vez a viver tempos di ceis” como os de
an gamente.
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A França, garan u, “estão a chegar cada vez Eng. Daniel Mar ns, responsável pelo projeto
mais portugueses à procura de trabalho”.
Quinta da Serrinha.
“Alguns vão um bocado à sorte, mas com a
graça de Deus conseguem, nós ajudamos, foi para
isso que fundamos a associação”, aﬁrmou.
Abílio prometeu organizar mais festas para
Portugal.
Fonte: Agência Lusa

1.5.33 Torneio Entre Freguesias e
Associações em fase ﬁnal
(2013-05-13 23:06)

1.5.32

Utentes do Centro de Atendimento da LEQUE vão aprender a fazer cosmé cos naturais
(2013-05-13 13:50)

Estão encontrados os semiﬁnalistas do XI Torneio
de Futsal Entre Freguesias e Associações de
Macedo de Cavaleiros. Na próxima sexta, dia 17,
Lagoa 1 Vs Lamas 1 (21h) e Gradíssimo Vs. A.C.
Travanca (22h) disputam as duas vagas na ﬁnal
Na sequência do protocolo de cooperação assi- marcada para o domingo seguinte às 19h.
nado entre a Associação LEQUE e o projeto Quinta
da Serrinha, vai realizar-se nas instalações da Para chegarem aqui, estas equipas deixaram
Associação LEQUE, no dia 16 de maio, um Work- para trás os seus adversários nos 1/4 de ﬁnal.
shop de Cosmé cos Naturais.
Gradíssimo que venceu a Feira de São Pedro
por 3-0, o Lamas 1 que goleou por 6-1 M. Cavaleiros 1 e A.C. Travanca que eliminou Porfrançal
Com esta inicia va a associação pretende in- Travanca por 4-0, veram passagem tranquila. O
crementar um programa de aprendizagem onde mesmo não teve Lagoa 1 que apenas conseguiu ulseja recordado “ os saberes ancestrais, que se trapassar o Salselas por 7-6 na lotaria das grandes
foram perdendo ao longo de gerações e que se penalidades, depois do empate a 1 durante o
tempo regulamentar.
procuram agora recuperar”.
Segundo a Associação Leque, “o obje vo é também promover a inclusão social e Competências
laborais nos utentes da LEQUE que irão aprender a
fazer bálsamo labial, sabonetes; creme hidratante
e desodorizante.
Esta passagem de saberes ﬁcará a cargo do
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Como referido, a ﬁnal está agendada para as
19h de domingo, dia 19, e o jogo do apuramento
do 3º classiﬁcado, marcado para uma hora antes.
[EMBED]

1.5.34

Museu de Arte Sacra de Macedo 1.5.35 Entre 16 e 17 de maio o Projeto
de Cavaleiros assinala 4º aniver80 "na estrada" vai estar em Trássário (2013-05-13 23:08)
os-Montes (2013-05-14 23:06)

No próximo sábado, dia 18, pelas 15h, o Museu
De 29 de abril a 27 de maio o “Roadshow Projeto
de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros renova
80” visita escolas do ensino secundário de várias
parte do espólio e acolhe também uma nova
cidades e leva na bagagem mensagens que inspiexposição na sua sala de exposições temporárias.
ram os jovens estudantes “a darem o seu 80”

A abertura das novas exposições ocorre por
O Roadshow Projeto 80 “está na estrada” de
ocasião do seu 4º aniversário e do Dia Interna29 de abril a 27 de maio, com o lema “o mundo
cional dos Museus.
está a pedir o teu 80”, desaﬁando cerca de 18
mil jovens estudantes, entre os 13 e os 17 anos,
As novas peças deste Museu integra os núcleos de
a apresentarem projetos que promovam a susourivesaria, paramentaria, escultura, artes gráﬁcas
tentabilidade.
e pintura, num regime de rota vidade resultante
da colaboração com as paróquias do concelho e
A 16 de maio o Roadshow Projeto 80 visita a
do Inventário do Património Histórico-Ar s co da
Escola Secundária São Pedro, em Vila Real, e a 17
Diocese Bragança-Miranda.
de maio a Escola Secundária Emídio Garcia em
Bragança.
A exposição temporária que o Museu de Arte
Sacra agora recebe é dedicada à Igreja de Nossa
Destaque para a vidades lúdicas e apresenSenhora dos Reis de Lamalonga, como Monu- tação de projetos. Os alunos podem apresentar as
mento de Interesse Público.
suas candidaturas ao Projeto 80 até 31 de maio
Integrando diversos elementos de estatutária,
ourivesaria e outros núcleos ar s cos, a que se
acrescentam interessantes imagens captadas pelo
Alustro - Clube de Fotograﬁa A.M. Pires Cabral,
esta nova exposição temporária vem na senda de
anteriores exposições dedicadas a dar a conhecer
o património sacro do concelho, numa mostra
que não podendo obviamente transpor-nos para a
exata realidade do sí o, o revela suﬁcientemente
de forma a incen var e tornar urgente uma visita.

O Roadshow Projeto 80 pretende levar na bagagem
mensagens que inspirem os jovens estudantes “a
darem o seu 80” através do desenvolvimento e
candidatura dos seus projetos/trabalhos em prol
de uma sociedade mais sustentável.
O programa do roadshow é cons tuído pela
apresentação de projetos de boas prá cas e
a vidades intera vas. A Sociedade Ponto Verde,
patrocinadora do projeto, vai ser parceira da animação do roadshow, levando uma slot machine
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adaptada à realidade da reciclagem. Para par cipar, os jovens deverão colocar uma embalagem
vazia de plás co na máquina e acionar a alavanca.
Se conseguir a combinação certa, ganhará um
prémio.
Por sua vez, a Amb3E vai disponibilizar o jogo
“Apanha os REEE´S” no qual os jovens têm de
encaminhar para o ponto electrão apenas resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos,
recebendo pontos por cada REEE apanhado.

dinamizar o movimento associa vo nas Escolas
e promover a educação para a sustentabilidade,
empreendedorismo e cidadania democrá ca
www.projeto80.pt .
Sobre o Green Projet Awards
O
Green
Project
Awards
(
www.greenprojectawards.pt ) é uma inicia va
da GCI organizada em parceria com a Agência
Portuguesa do Ambiente e a Quercus, tendo sido
lançado em 2008. Em Dezembro de 2011, o Green
Project Awards iniciou a sua internacionalização
com o lançamento da edição do Brasil. Em 2013,
o Green Project Awards chega a Cabo Verde e a
Moçambique.

Par cipam no Roadshow Projeto 80 representantes da APA – Agência Portuguesa do Ambiente,
da Amb3E, do Ins tuto Português do Desporto e
da Juventude, da Quercus e da Sociedade Ponto
Verde, entre outros convidados.
Sobre a Sociedade Ponto Verde
Podem candidatar-se ao Projeto 80 Associações
de Estudantes do Ensino Básico e do Ensino
Secundário ou grupos informais de alunos. As
candidaturas decorrem até 31 de maio em
www.projeto80.pt.

Sobre a Amb3EA Amb3E é uma associação de
direito privado, sem ﬁns lucra vos, que tem como
missão a gestão de resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos (REEE) e mais recentemente de segmentos de pilhas e acumuladores
(RPA) A Amb3E conta atualmente com 51 emSão candidatos projetos que promovam a preser- presas associadas) e mais de 1.100 aderentes.
vação da biodiversidade, a gestão eﬁciente de Mais informações na página: www.amb3e.pt ou
recursos, a diminuição da pegada carbónica h ps://www.facebook.com/Amb3e
e hídrica, a cidadania, o voluntariado e o empreendedorismo, visando a adoção de boas Sobre a ADENEA ADENE - Agência para a Energia
prá cas e de comportamentos sustentáveis.
surge em Setembro de 2000 por transformação
do Centro para a Conservação de Energia (CCE),
Os seis melhores trabalhos serão apresenta- criado em 1984. A ADENE é uma ins tuição de
dos na cerimónia de entrega dos Green Project po associa vo de u lidade pública sem ﬁns
Awards 2013, que decorre em Setembro, na qual o lucra vos, par cipada maioritariamente (69,66 %)
vencedor será galardoado com o Prémio “Inicia va por ins tuições do Ministério da Economia e do
Jovem - Projeto 80” que consiste numa visita às Emprego: Direcção Geral de Energia e Geologia
Ins tuições Europeias em Bruxelas.
(DGEG), Direcção Geral das Ac vidades Económicas (DGAE) e Laboratório Nacional de Energia
Mais informações e roteiro do Road- Geologia (LNEG).
show Projeto 80 em: www.projeto80.pt e
h p://www.facebook.com/Projeto80 .
Sobre o Projeto 80
O Projeto 80, promovido pelo Governo de Portugal em parceria com a Agência Portuguesa
do Ambiente, a Direção-Geral da Educação e o
Ins tuto Português do Desporto e Juventude, bem
como com a Quercus e o Green Project Awards, e
apoiado pela ADENE, Amb3E e Sociedade Ponto
Verde, é um projeto de âmbito nacional que visa
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1.5.36

Uma

Criança,

(2013-05-14 23:10)

uma

Árvore 1.5.37 Expo Trás-os-Montes vai mostrar
o que de melhor se faz na região
(2013-05-17 09:36)

No início deste ano le vo, a autarquia de Miranda
do Douro propôs, às turmas do pré-escolar e do
1º CEB do Agrupamento de Escolas de Miranda
do Douro, o desenvolvimento do projeto: “Uma
Criança Uma Árvore”.
Mais de 20 mil visitantes são esperados na próxima semana, em Bragança, na Expo Trás-osMontes, uma feira para mostrar o que de melhor
A turma do 4º B de Miranda do Douro aceitou o se faz na região e contrariar a imagem às vezes
desaﬁo. Traçou-se um plano de ação que, em ter- nega va deste território do interior de Portugal.
mos temporais, iniciou-se em outubro e termina
(uma parte do projeto) em junho.
Assim, procedeu-se à recolha de sementes de
árvores autóctones- zimbro e sobreiro, que se enviaram para a Reserva Natural da Serra da Malcata
onde se encontram a germinar.

Este é propósito avançado por Eduardo Malhão,
presidente do Nerba - Associação Empresarial do
Distrito de Bragança, o promotor do evento que
se propõe mostrar ao país que Trás-os-Montes
não é ≪um território de burrinhos e carrocinhas,
Como foi estabelecida uma parceria com esta mas um território moderno, posi vo, com jovens
ins tuição, em troca das sementes, a Câmara qualiﬁcados, com empresas compe vas≫.
Municipal recebeu 130 árvores e plantas autóctones com cerca de 30cm que vão con nuar o seu ≪Mostrar que Trás-os-Montes tem conhecicrescimento na estufa do Fresno.
mento muito importante ao nível de inovação e
da tecnologia, que tem muita gente de qualidade
Pretende-se com este projeto promover o estudo a trabalhar quo dianamente na inves gação, que
das plantas existentes localmente,disponibilizar há empresas inovadoras que u lizam nos seus
plantas autóctones produzidas em viveiro para processo produ vos tecnologia de ponta e que
(re)plantar e desenvolver uma componente de são empresas compe vas do melhor que existe
educação ambiental, levando à reﬂexão sobre o ao nível do país≫, adiantou.
meio ambiente e sua importância para a nossa
vida.
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1.5.38

Azeite de Trás-os-Montes: mais 1.5.39 Cursos da Universidade de
uma par cipação, mais uma
Trás-os-Montes sob suspeita
medalha (2013-05-17 09:50)
(2013-05-17 10:06)

A Inspecção-Geral da Educação e Ciência
(IGEC) detectou irregularidades nos mestrados e doutoramentos realizados por estudantes
brasileiros na Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD). Um semestre dado em cinco
semanas e cursos por registar são pontos que
suscitaram dúvidas aos inspectores, no cia o
jornal Sol.
O Azeite de Trás-os-Montes DOP par cipou este
ano pela primeira vez na EXPOLIVA 2013, um
certame considerado como dos mais importantes
do setor do azeite em toda a Europa . O certame
foi realizadao em Jaen – Espanha, onde teve
grande notoriedade a selecção do azeite Magna
Olea.

No New York Interna onal Olive Oil Compe on
es veram em destaque diversos produtores da
região de Trás-os-Montes e alto Douro, mas foram
os azeites Magna Olea, do produtor mirandelense
Jerónimo Abreu Lima, o Casal da Cotovia do produtor Filipe Sampaio Rodrigues e Quinta de Vale
do Conde da produtora Lúcia Gomes de Sá que
venceram a Gold Award Winners (Medalha de
ouro).

Segundo o semanário ” num o cio de 27 de
Fevereiro, a IGEC pede esclarecimentos sobre o
≪enquadramento legal que permi u o funcionamento de ‘edições brasileiras’ de vários cursos≫.
A universidade é ainda instada a esclarecer como
é que os mestrados de Gestão realizados por
brasileiros veram só um mês de aulas presenciais
por semestre”.
Em declarações ao Sol Carlos Sequeira, reitor
da UTAD, assegurou que não há qualquer problema com a carga horária: ≪Está tudo de acordo
com o plano de estudos publicado em Diário
da República, como pode ser comprovado pelos
sumários≫. E adianta que enviou, esta segundafeira, todas as explicações para a IGEC.

A Inspecção tem ainda dúvidas sobre a reguCom esta par cipação os azeite transmontanos laridade dos cursos de doutoramento em Gestão,
reforçam o seu pres gio internacional, estando em que estão inscritos brasileiros, uma vez que
atualmente considerados como um produto de estas formações da UTAD não foram aprovadas
pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
excelência e de garan da qualidade.
Superior (A3ES).
O reitor explica que o problema decorre de estes
cursos não terem sido registados na DirecçãoGeral de Ensino Superior. ≪Uma questão formal≫,
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diz o reitor, assumindo ter-se deparado com o
problema – que tem estado ≪a tentar resolver≫ –,
quando tomou posse, em Setembro de 2010.
≪No caso dos alunos nacionais, temos estado a
migrá-los para outras universidades. No caso dos
brasileiros, estamos a ver se estão interessados
em fazer outro doutoramento na UTAD ou em
mudar de universidade≫, explica. Só em Julho de
2012 foi no ﬁcado da decisão de não acreditação
dos cursos pela A3ES.

Anónimo (2013-05-17 17:12:54)
são uns senhores na utad!!!
não admira que andem mor nhos por se juntar com o
IPB....

1.5.40 Hoje é Dia Internacional dos
Museus (2013-05-18 09:51)

Num úl mo ponto dedicado às ≪edições
brasileiras≫, a IGEC pede ainda esclarecimentos sobre cursos de Gestão que também não
estarão acreditados. Mas o reitor explica que isso
se deve a uma confusão. ≪Na verdade, são ramos
de especialização e não cursos, de formações que
estão acreditadas≫.
Ao SOL, fonte oﬁcial do gabinete do ministro
Nuno Crato limita-se a aﬁrmar que o Ministério
Hoje, dia 18 de Maio, assinala-se por todo o
não ≪comenta acções inspec vas≫.
mundo o “Dia Internacional dos Museus”, uma
efeméride que é celebrada, anualmente, há mais
Informação chegou a Dilma≪A montanha pariu
de 30 anos.
um rato≫, garante Carlos Sequeira, desvalorizando
as conclusões da IGEC. A inspecção à UTAD, no
entanto, tornou-se um assunto sensível, por envolver alunos brasileiros.
Ao que o SOL apurou, a no cia de alegadas irregularidades nos cursos em Portugal chegou
ao gabinete da Presidente Dilma Rousseﬀ e terá
do inﬂuência na decisão de cortar as bolsas do
programa Ciências sem Fronteiras, impedindo
sete mil brasileiros de escolherem universidades
portuguesas para estudar.

A inicia va tenta recordar à sociedade civil que “Os
museus são um meio importante de troca cultural,
enriquecimento das culturas e desenvolvimento
de entendimento mútuo, cooperação e paz entre
as pessoas”.

Parar assinalar este dia O Museu Abade de
Baçal (MAB), em Bragança, promove um conjunto
≪Apesar de, oﬁcialmente, o Brasil ter jus ﬁde inicia vas onde se destaca os Ateliers "À Decado a opção com a necessidade de melhorar o
scoberta de Almada”, “Ser Arqueólogo por um dia”
ensino de outras línguas, além do Português, a
e em “Em Busca da Estela Perdida”.
verdade é que estas informações não caíram bem
em Brasília≫, comenta uma fonte conhecedora do
A par r das 14.30 horas, O Museu vai à Praça,
processo. Neste momento, o esforço diplomá co
promovendo um pequeno concerto pelo Conserconcentra-se em convencer o Brasil a voltar a
vatório de Música na Praça da Sé e encaminhará
dar bolsas para Portugal, mas apenas para um
depois as pessoas para o Museu do Abade de
consórcio composto pelas melhores universidades
Baçal.
portuguesas, onde deverão estar pelo menos
Lisboa e Coimbra.
Seguir-se-á “As Obras de Arte têm voz” que
consiste numa visita dinamizada ao Museu com a
Fonte: Sol / Margarida Davim
recriação de quadros vivos.
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Ao ﬁm da tarde realizar-se-á um Workshop de O isolamento e a diﬁculdade de acesso às unidades
Danças Medievais no jardim do MAB um outro de de saúde, devido às distâncias, podem ser em
Hip-Hop.
parte responsáveis por este afastamento do tratamento, como admi u hoje Sílvia Costa da Unidade
A noite ﬁcará marcada pelo Concerto de Ban- Local de Saúde (ULS) do Nordeste, que defende a
das de Garagem da cidade no jardim no jardim do necessidade de "ir á procura destes doentes".
museu.
A responsável garan u que existem meios na
Também o Museu Terra de Miranda, em Mi- região para este trabalho e que o que é necessário
randa do Douro assinala esta data com uma visita é os respe vos centros de saúde "trabalharem,
aos moinhos do Fresno, a vidade de serviço envolverem as ins tuições, ir à procura deles
educa vo integrada no programa “O ciclo d opão”, [doentes]".
com os alunos da escola EB1 de Miranda do Douro.
E com a realização de “Os jogos tradicionais: entre
o lazer a formação”, que levará a uma intervenção
ilustrada com objectos da colecção do museu.

1.5.42 XI Jornadas da Primavera da
Associação Terras Quentes
Ás 18h00 Jean-Yves Durand, director do museu,
fará uma palestra sobre “O museu e o novo
contexto patrimonial: problemas, perspe vas,
projetos”.

(2013-05-18 11:01)

Seguir-se-á um programa de visitas gratuitas
ao museu até à meia-noite a projeção do ﬁlme “A
vida ao longe”, de Marc Weymuller.

1.5.41

Distrito de Bragança com
6.000 hipertensos diagnos - A 25 de maio, a par r das 14.30h, terão lugar
no Centro Cultural as XI Jornadas da Primavera
cados sem acompanhamento das Terras Quentes, Associação de Defesa do
(2013-05-18 10:13)

Património Arqueológico do Concelho de Macedo
de Cavaleiros.

Este ano, serão deba dos temas como a candidatura da Igreja de Lamalonga ao World Monuments Fund, as intervenções de conservação
e restauro e a cerâmica do 3º milénio a.C. em
Macedo de Cavaleiros. Será apresentada a “a vidade arqueológica no concelho”, os resultados da
úl ma campanha no sí o da Fraga dos Corvos e
Cerca de 6.000 pessoas do distrito de Bragança
“uma aproximação artefactual” a Xaires.
são hipertensas diagnos cadas sem acompanhamento clínico, divulgaram hoje responsáveis
A ﬁnalizar é lançada a 10ª edição do Caderno
locais pela Saúde, que reconhecem a necessidade
Terras Quentes pelo Dr. Manuel Cardoso.
de reforçar o trabalho no terreno para chegar a
estes doentes.
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1.5.43

“Insetos em Ordem” no Centro 1.5.44 Exposição “50 anos de Polí ca
Cultural Municipal Adriano MorComum” na Casa da Música Mieira, em Bragança (2013-05-18 17:04)
randesa (2013-05-18 18:06)

O Centro de Informação Europe Direct de Bragança e a Câmara Municipal de Miranda do
Douro têm patente na Casa da Música Mirandesa
Está patente ao público no Centro Cultural Munic- de 15 a 24 de Maio, uma exposição alusiva à
ipal Adriano Moreira, em Bragança, a exposição Polí ca Agrícola Comum feita para assinalar o
“Insetos em Ordem” , uma inicia va da respon- seu 50º aniversário.
sabilidade do Ministério da Educação e Ciência,
de divulgação cien ﬁca sobre a diversidade de
Em 2012 assinalou-se o 50º aniversário da iminsectos no nosso país.
plementação da Polí ca Agrícola (PAC), uma pedra
angular da integração europeia, que proporcionou
“O ponto de par da é um desaﬁo: todos pode- aos cidadãos europeus cinco décadas de abastecimos aprender os princípios da iden ﬁcação das mento seguro de produtos alimentares e um meio
espécies de insetos. A par r daí, a exposição está rural vivo.
concebida como um labirinto educa vo, onde os
visitantes têm a missão de iden ﬁcar a Ordem A PAC foi criada para proporcionar aos cidadãos
taxonómica do inseto (preservado em resina) que da União Europeia alimentos a preços acessíveis
e garan r um nível de vida equita vo aos agricullhes é entregue à entrada.
tores. Passados 50 anos, estes obje vos mantêmAo longo da exposição, os visitantes irão aprender se válidos.
sobre 16 ordens diferentes de insetos, transformando este evento num grande jogo didá co
e intera vo da biodiversidade”. Os promotores
desta exposição propõem que todos aqueles que
es verem interessados venham a ser "biólogos
por uma hora", iden ﬁcando insetos enquanto se
pode aprender sobre a sua diversidade no nosso
país.

Ao longo deste período a PAC atravessou três
períodos principais, sendo de salientar o facto
de ter levado a Europa da escassez alimentar à
abundância, foi alterada e adaptada para fazer
face aos novos desaﬁos ligados à sustentabilidade
e ao ambiente e alargou o papel dos agricultores
no desenvolvimento rural para além da mera
produção alimentar.

Atualmente, esta polí ca é de novo objeto de
reforma procurando dar resposta aos desaﬁos
IFRAME: h p://player.vimeo.com/video/51291335 económicos, ambientais e territoriais que a Europa enfrenta neste momento.
Esta exposição explica sucintamente, o percurso
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das diferentes etapas da construção europeia no
setor da agrícola, salientando neste percurso o
abastecimento da população europeia em alimentos seguros e de qualidade.
A visita à exposição carece de marcação prévia.

1.5.45

representar as freguesias do Concelho, quatro
Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho,
nomeados pela Assembleia Municipal, de preferência com 55 ou mais anos e a tulo de convite,
as en dades e ins tuições nacionais ou regionais
que possam contribuir para o desenvolvimento
das polí cas sociais do concelho, bem como representantes seniores das Associações do Concelho.

Alfândega da Fé vai criar um “Não vai ser um órgão tecnicista, mas mais
um espaço de interlocução junto à comunidade e
Conselho Municipal Sénior aos poderes públicos na busca de soluções com(2013-05-19 10:32)

par lhadas para uma das principais problemá cas
que enfrenta o concelho: o envelhecimento da
população”, refere um comunicado da autarquia.
A criação deste Conselho vem responder à necessidade de abordar os problemas sociais e
culturais dos idosos, contribuindo para a melhoria
do seu bem-estar e qualidade de vida. Surge no
âmbito de outras medidas e inicia vas que fazem
de Alfândega da Fé uma Comunidade Amiga dos
Idosos.

Alfândega da Fé vai ter um Conselho Municipal
Sénior. Uma estrutura que pretende dar voz aos
seniores do concelho envolvendo-os nas tomadas
de decisão respeitantes às polí cas para a terceira idade.

Recorde-se que Alfândega da Fé integra, desde
abril de 2011, a Rede Mundial das Comunidades
Amigas das Pessoas Idosas, tendo assumido o
compromisso de criar um ambiente que promova
o envelhecimento saudável e a vo.

É já no dia 21 de maio que é ins tuído, formalmente, este Conselho, com a tomada de posse 1.5.46
dos elementos que o cons tuem no auditório da
Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé.
Trata-se de um órgão consul vo que tem como
principal função debater, analisar e pôr em prá ca
programas e inicia vas direccionadas para a população sénior. No fundo é um grupo de trabalho
cons tuído por elementos representa vos desta
fa a da população.

Portugal poderá exportar cereja
para o Japão, disse Assunção
Cristas ontem em Macedo de
Cavleiros (2013-05-19 11:04)

Nele têm lugar a Presidente da Câmara e o
Vereador do Pelouro com competências delegadas, três representantes sénior das IPSS’S do
Concelho com interesse em par cipar, e que
trabalhem com idosos/as, Oito Cidadãos/cidadãs Portugal poderá no futuro exportar cereja para
eleitores/os seniores efe vos e quatro suplentes, o Japão, anunciou ontem a ministra da Agricula nomear pela Assembleia Municipal, que devem tura, Assunção Cristas, à margem de um debate
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promovido na Associação Comercial e Industrial
de Macedo de Cavaleiros pela candidatura de Rui
Costa.

Assunção Cristas esteve presente na qualidade
de vice-presidente do CDS-PP para dar apoio ao
candidato do par do, Rui Costa, à Câmara local
nas eleições autárquicas do ﬁnal do ano. A sessão
nha como tema a agricultura e a ministra da
tutela apontou como exemplo da dinâmica do
setor em Portugal o caso dos produtores de cereja
do Fundão e o trabalho do Governo para ajudar a
abrir o mercado do Japão a este produto.

obrigada pela oportunidade de colocar o problema

1.5.47 Associação de Jovens Universitários de Torre de Moncorvo
realizou III Mostra de Cursos
(2013-05-19 17:32)

A ministra disse que o Governo iniciou um processo negocial com o Japão para exportar cereja
portuguesa para aquele país do oriente.
O processo foi desencadeado recentemente
durante uma visita do secretário de Estado da Alimentação ao estrangeiro, a pedido dos produtores
do Fundão, a região de Portugal onde se concentra
a maior produção nacional de cereja.
O Governo ainda não sabe dentro de quanto
tempo é que a cereja portuguesa poderá ser consumida no Japão, mas Assunção Cristas prometeu
"dar a melhor atenção" para que o processo "seja
rápido", podendo disso beneﬁciar alguns concelhos nordes nos como Alfândega da Fé e Macedo
de Cavaleiros, onde a produção de cereja a ngiu
já níveis bastante elevados de produção.

No passado dia 10 de Maio, a Associação de
Jovens Universitários de Torre de Moncorvo
(AJUM) em parceria com a Escola Dr. Ramiro
Salgado, organizou a III Mostra de Cursos.

Este certame teve como obje vo primordial
expor aos jovens estudantes do ensino secundário
a diversidade da oferta que têm para prosseguirem
os seus estudos ou entre outros casos complementarem a sua formação.

Recorrendo ao conhecimentos dos muitos jovens
do concelho que frequentam ou frequentaram o
Anónimo (2013-05-23 00:51:10)
ensino superior, pretendeu-se transmi r aos mais
Apenas dizer à No cias do Nordeste que aprecio a novos a informação necessária para a execução de
forma simples, isenta e rigorosa como apresentam uma escolha estruturada e ponderada para o seu
as suas no cias, marcando a diferença de outros futuro.
"órgãos" ditos mais proﬁssionais.
O exemplo está na introdução a esta no cia. Rigor na “A troca de experiências entre os mais velhos
informação.
e os mais novos foi pro cua, visto que o contacto
Parabéns pelo vosso trabalho.
informal permi u um maior rastreio das vocações

de cada estudante”, refere uma nota de imprensa
da AJUM.

GraçaVelasco (2013-06-01 09:54:54)
não está organizada a apanha da cereja,assim em
muitas localidades por falta de mão de obra ﬁca ó ma A direção da AJUM disponibilizou aos jovens
cereja nas árvores em grande quan dade
estudantes opções para diversas escolhas de vida
como se poderia ultrapassar este desperdício em que não contemplem o ensino superior. “Esta
bene cio de todos
abordagem pretendeu dotar o evento com uma
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capacidade de responder a todos os estudantes 1.5.48
do ensino secundário, traduzindo-se assim numa
perspe va real e total, que inclui todos os estudantes”, referem.

“Macedo Mostra” o melhor da cidade e do concelho
(2013-05-20 00:19)

Para a ngir este obje vo a AJUM, colaborou
com en dades das forças de segurança, com endades responsáveis pela formação proﬁssional,
entre muitas outras ins tuições que contribuíam
para o esclarecimento dos jovens moncorvenses
nos diversos domínios laborais.
O Presidente da direção da AJUM, Manuel Marns salienta, ”a necessidade da pluralização de
soluções para os nossos jovens, não defendendo
o ensino Superior como a única solução, pelo
contrário. “
A direção da AJUM considera a oferta no Ensino Superior desadequada nalgumas áreas, e
deﬁne como solução, o direcionamento dos
jovens, consoante as necessidades do mercado de
trabalho. “Desta forma pretende-se um melhor
aproveitamento dos recursos, evitando assim o
desperdício de anos de formação em áreas sem
procura, e procurando fazer corresponder e adequar duas realidades: a vocação do estudante para
uma determinada área, e a procura do mercado
de trabalho para essa área”.
Segundo João Pavão, responsável da AJUM
pela organização do evento, “o contacto informal
e a par lha de experiências com os alunos do
secundário e 9º ano permi u colmatar o desfasamento da informação virtual com a realidade
das universidades e politécnicos.
Possuímos
no quadro da Associação um capital humano
transversal a diversas áreas do conhecimento e
isso torna-se proveitoso para os alunos que pretendem ingressar em determinadas áreas. Visto que
podem ques onar os elementos da Associação,
sobre qualquer temá ca”.

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
e a Santa Casa da Misericórdia de Macedo de
Cavaleiros - CLDS MC/ Projeto LAÇOS, em ar culação com o Conselho de Parceiros do Projeto,
organizam a 5ª edição da Macedo Mostra que se
realizará nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2013.

Este certame cons tui um espaço amplamente
dedicado às áreas da educação/ formação, emprego, saúde, empreendedorismo, associa vismo
e cultura, possibilitando um encontro pro cuo
entre as temá cas em abordagem, em estreita arculação com a promoção do território concelhio,
inscrita nos fundamentos dos Geoparques, com especial enfoque no Geoparque Terras de Cavaleiros.

Complementarmente, desenvolvem-se diversas
inicia vas de carácter (in)forma vo e pedagógico,
mediante a realização de tertúlias temá cas,
espaços intera vos e a divulgação de produtos
e serviços, cons tuindo, simultaneamente um
momento relevante na promoção da cultura
Quanto ao formato da a vidade, esta desenvolveuetnográﬁca e popular, mediante a apresentação
se durante um dia e envolveu toda a comunidade
de diversos espetáculos protagonizados pelas
escolar do Agrupamento de Escolas de Torre de
organizações locais.
Moncorvo, num ambiente informal, propício à
conversa e ao esclarecimento de dúvidas.
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1.5.49

Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo recebe crachá de Durante a manhã realizou-se ainda missa soouro da Liga Portuguesa de lene na Igreja Matriz, romagem ao cemitério para
homenagear bombeiros falecidos e um almoço de
Bombeiros (2013-05-20 00:26)
confraternização.

1.5.50 Museu da Vila Velha comemora o seu 5º aniversário
(2013-05-20 09:28)

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo comemorou no
passado dia 12 de Maio, Domingo, o seu 80º
aniversário.

A cerimónia teve início com a imposição de
medalhas a alguns bombeiros da corporação e
crachá de ouro da Liga Portuguesa dos Bombeiros
à Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, representada pelo seu Vice-presidente, Eng.º José Aires,
pelos relevantes serviços prestados à causa dos
bombeiros.
Decorreu ainda à assinatura de um protocolo
entre o Município de Torre de Moncorvo e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Torre de Moncorvo, através do qual foram
entregues à referida Associação equipamentos
de comunicação e material de 1ª intervenção no
valor de 10 492,06€, nomeadamente 23 rádios
portáteis, 2 moto roçadoras, 3 mochilas dorsais, 2
batedores e 8 ancinhos raspadores.
[EMBED]
Em dia de festa teve ainda lugar a bênção dos
novos veículos da Associação e de uma plataforma
para transporte da máquina de rastos do Município, para integrar o disposi vo de combate
a incêndios ﬂorestais, para a qual o Município
concedeu um apoio de 27 000,00€.

O Museu da Vila Velha, na cidade de Vila Real,
comemora o seu 5º aniversário, tendo promovido
um comjunto de inicia vas que visam aassinalar
os 5 anos de trabalho de divulgação da arqueologia e do património material transmontano.

Nesse ãmbito, será inauugurada hoje, dia dia
20 de Maio, a exposição de arqueologia "Vila
Real de Panóias, Vila Real de Trás-os-Montes" que
funcionará como uma extensão da exposição de
longa duração "Vila Velha – novas memórias",
patente desde a abertura ao público do museu.
Esta exposição convida o visitante a fazer uma
viagem no tempo, recuando dos tempos de
domínio romano até à Pré-história, tendo como
cenário a região de Trás-os-Montes.
O espólio corresponde, grosso modo, ao que
estava em exibição no Museu de Arqueologia e
Numismá ca de Vila Real, apresentando agora
uma nova organização e percurso de visita. A
entrada é livre.
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1.5.51

Certame de Teatro escolar “Ar s- por João Manuel Henriques, VicePresidente da
tas del Duero” vai reunir es- Câmara Municipal de Mogadouro e por Jose Luis
tudantes hispanolusos em Mo- Pascual, Director Geral do AECT Duero-Douro.
gadouro (2013-05-20 09:51)
1.5.52 “Entre Margens “ regressa aos
Centros Históricos da região do
Douro (2013-05-20 10:22)

O certame de teatro escolar vai juntar algumas
dezenas de alunos de Mogadouro, Vila Nova
de Foz Côa e Fuenteguinaldo. O Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial (AECT) DueroDouro vai celebrar, na próxima terça feira, 21 de
maio, em Mogadouro (Portugal) a quarta edição O projeto fotográﬁco “Entre Margens” vai regressar aos Centro Históricos da região do Douro
do programa educa vo “Ar stas del Duero”.
com um conjunto de exposições fotográﬁcas que
O Encontro terá lugar no Auditório da Casa da abordam temá cas locais. Mirandela, Vila Real,
Cultura de Mogadouro, visando o seu programa Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua ou
aproximar os estudantes portugueses e espanhóis Lamego, são alguns dos exemplos de localidades
através das artes cénicas. A presente edição conta por onde o “Entre Margens” vai passar no verão
com a par cipação de 200 estudantes de ambos que se avizinha.
os países. Mogadouro (Portugal) a quarta edição
do programa educa vo “Ar stas del Duero”.
“Entre Margens é um projeto de intervenção ar sca nos centros históricos de cidades da Região
Amanhã, dia 21 de maio, os “Ar stas del Duero” do Douro. Durante 3 Verões sucessivos (2011/13),
farão em Mogadouro a sua primeira semi-ﬁnal, estão programadas dezenas de exposições de
com a par cipação de alunos das escolas Jardim fotograﬁa no espaço público complementados
de Infância da Santa Casa de Mogadouro, Agru- por espetáculos de artes performa vas(cinepamento de Escolas de Vila Nova de Foz Còa, concertos, música, teatro, dança e mul disciAgrupamento de Escolas de Mogadouro, e CRA plinares) e debates/colóquios.
de Fuenteguinaldo.
Mogadouro (Portugal) a
quarta edição do programa educa vo “Ar stas del Tem como obje vo principal a promoção de
Duero”.
novas leituras sobre a criação ar s ca contemporânea e a dinamização e u lização do espaço
De entre este conjunto de par cipações , ape- público a par r dos conceitos inscritos na Agenda
nas três grupos serão clasiﬁcados para a ﬁnal, XXI: desenvolvimento local sustentável, cooperonde vão compe r com outras duas escolas que ação cultural e preservação ambiental”.
serão apuradas noutra semi-ﬁnal que será realizada no dia 23 de maio em Villaralbo. Mogadouro Entre Margens é um projeto que pretende “de(Portugal) a quarta edição do programa educa vo saﬁar fotógrafos e ar stas à produção de novas
“Ar stas del Duero”.
leituras sobre a região. Através dos seus olhares,
simultaneamente autorais e contemporâneos, é
A aprsentação desta jornada será conduzida proposta a descoberta de um universo marcado
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pelo rio, pelo vinho, pela paisagem e, essencial- Nesta exposição estão integrados diversos elemente, pelas suas gentes”.
mentos de estatutária e um conjunto assinalável
de imagens dos membros do clube de fotograﬁa
Entre Margens tem como promotor a Fun- Alustro.
dação Museu do Douro, autoria e produção da
Procur.arte Associação Cultural, e como parceiros No dia do seu 4º aniversário, o Museu de Arte
oito municípios da região duriense (Amarante, Sacra renovou metade do seu espólio principal.
Lamego, Mirandela, Peso da Régua, Porto, Santa As suas peças, acolhidas em regime de rota viMarta de Penaguião, Vila Nova de Gaia e Vila Real). dade resultante da es mável colaboração com
as paróquias do concelho e Diocese de BragançaO projeto é apoiado no âmbito do QREN ON.2 - Miranda, integram os núcleos de ourivesaria,
Grandes Eventos Culturais e foi já apresentado na escultura, artes gráfcas, pintura e paramentaria,
Fête de L’Europe em Bordeaux em Maio de 2012. cuja sala foi totalmente remodelada.
Saiba mais sobre o “Entre Margens” aqui.

1.5.53

Museu de Arte Sacra inaugurou nova exposição temporária e renovou o seu espólio
(2013-05-20 14:32)

[EMBED]
O Museu de Arte Sacra tem o horário de 9h 12.30h; 14h - 17.30h de segunda a sexta e 10h 16h aos sábados.

1.5.54 Macedo de Cavaleiros assinala
mais uma vez o Dia do Agricultor
(2013-05-20 23:50)

Foi inaugurada no sábado passado a nova exposição temporária no Museu de Arte Sacra de
Macedo de Cavaleiros com um vasto e diverso
espólio renovado. A exposição está patente
ao público entre 9h - 12.30h; 14h - 17.30h de
segunda a sexta e 10h - 16h aos sábados.

A Igreja de Nossa Senhora dos Reis de Lamalonga é destacada neste espaço por toda a sua
história de três séculos e notável valor material
e imaterial. Em vias de classiﬁcação como Monumento de Interesse Público pelo IGESPAR, a
Igreja de Lamalonga é agora candidata ao World
Monuments Watch 2014.

No próximo dia 26, a Câmara Municipal de
Macedo de Cavaleiros organiza em colaboração
com a Associação dos Produtores em Proteção
Integrada de Trás-os-Montes e a Associação de
Beneﬁciários de Macedo de Cavaleiros mais um
dia de homenagem ao agricultor.
Neste que além do convívio, é um dia de troca
de experiências e ensinamentos entre os agricultores, a parte da manhã é preenchida com os
seminários de “Uso sustentável dos Pes cidas
Dire va 2009/128/CE de 21 de outubro” pelo
Engº Luís Ferro, e “Olival Tradicional e as suas
limitações / Estratégias de Rega Deﬁcitária para
o Olival“ por Manuel Ângelo e António Castro
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Ribeiro, professores no Ins tuto Politécnico de jogo.
Bragança.
[EMBED]
Pela tarde, e depois do período de animação
musical (14h), realiza-se a diver da Gincana de O XI Torneio Entre Freguesias e Associações
Tratores (15h), altura para muitos dos lavradores foi uma organização do Grupo Despor vo Macemostrarem a sua destreza ao volante destas dense com o apoio da Câmara Municipal e contou
máquinas agrícolas. Seguem-se o sorteio de com 22 equipas par cipantes num total de cerca
alfaias agrícolas entre os agricultores inscritos de 220 atletas.
(17.30h) e o tradicional Desﬁle de Tratores (18h)
pelas ruas da cidade.

1.5.55

Chegou ao ﬁm o XI Torneio
Entre Freguesias e Associações

1.5.56 Espaço Internet reabriu ao
público em Torre de Moncorvo
(2013-05-21 09:24)

(2013-05-20 23:53)

Desde o início de Maio que o Espaço Internet de
Torre de Moncorvo, situado na Rua Visconde Vila
A equipa do Lamas 1 foi a grande vencedora Maior, reabriu ao público.
da presente edição do Torneio de Freguesias e
Associações de Macedo de Cavaleiros.Na ﬁnal
disputada esta tarde no Pavilhão Municipal
venceu por 4-3, num jogo de muita emoção e
que ao intervalo o resultado sorria por 3-0 ao
Gradíssimo.
O espaço está aberto de Segunda a Sexta-feira das
Com esta vitória, o Lamas 1 coroou uma par- 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, tendo à
cipação imaculada neste torneio, em que contou disposição dos munícipes 10 computadores com
por vitórias todos os seus jogos, tanto na fase de acesso à internet para u lização livre e gratuita.
grupos como, naturalmente, na fase a eliminar.
Este serviço pretende promover e possibilitar
O jogo de atribuição de 3º e 4º lugares sorriu o acesso generalizado do público às tecnologias
ao Lagoa 1 ao vencer o A.C. Travanca por 3-0, de informação e comunicação combatendo assim
numa par da bem gerida pela equipa do sul do a info-exclusão. Recorde-se que o espaço internet
concelho que acabou por fazer o resultado na abriu pela primeira vez ao público em Setembro
de 2006, tendo encerrado em Agosto de 2012.
segunda parte do encontro.
O prémio fair play foi também para Lagoa, desta Agora reabriu e vai possuir uma nova valência vofeita para o Lagoa 2 que teve ao longo da sua cacionada para os seniores, nomeadamente uma
par cipação uma média de apenas 2 faltas por componente pedagógica que lhe permita resolver
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questões essenciais do dia-a-dia, como proces- 1.5.58
samentos de texto, introdução e pesquisas na
internet, criação e u lização de correio eletrónico,
bem como u lização de redes sociais.

1.5.57

Autor transmontano António Sá
Gué inaugurou novo ciclo de
eventos na Poé ca que reabriu
num novo espaço (2013-05-21 09:32)

"O papel da Escola na fruição
dos universos culturais" é o
mote para um ciclo de conferências a realizar em Bragança
(2013-05-21 09:29)

Com um percurso feito de um ano e três meses a
Poé ca acaba de mudar-se para um novo espaço
e marca o reinício com o ﬁrme propósito de
dar con nuidade ao trabalho que tem vindo a
desenvolver ao nível da divulgação da obra dos
autores, principalmente transmontanos, e da sua
aproximação a um público que se pretende cada
vez mais alargado.

No passado dia 19 de Maio António Sá Gué
marcou o começo deste novo ciclo com a apresentação da sua mais recente obra, “O Manco - Entre
"O papel da Escola na fruição dos universos Deus e o Diabo” (editora Lema d’Origem), num
culturais" é o mote para um ciclo de conferências encontro in mista onde mais uma vez a par lha
que irá decorrer na cidade de Bragança no dia25 entre autor e leitores aconteceu de forma muito
natural.
de maio.
Este conceito de “proximidade” tem sido apontado com uma marca de diferenciação por quem
tem respondido aﬁrma va e reiteradamente aos
sucessivos desaﬁos da Poé ca para par cipar em
O Museu do Abade de Baçal, o Ins tuto Politécnico eventos semelhantes.
de Bragança (IPB) e a Direção Geral de Educação
deram mãos para abrir a discussão sobre o papel O “balanço” não é para perder e em agenda
da escola e do ensino na fruição dos universos estão já outros eventos. No dia 1 de Junho, pelas
Culturais, setor onde existe ainda um hábito de 21h15, a livraria recebe Cris na Torrão, autora de
consumo pouco enraizado entre a população do romances históricos que tem vindo a editar pela
Ésquilo, e que, embora residente na Alemanha,
Nordeste Transmontano.
tem raízes em Trás-os-Montes, bem perto de
As conferências irão decorrer no dia 25 de maio, Macedo de Cavaleiros. Cris na Torrão par cipará
no auditório da Escola Superior de Educação, e numa tertúlia subordinada ao tema "Romancear a
deverão contar com a presença dos Secretários de História: verdade ou ﬁcção?”.
Estado da Cultura e do Ensino Básico e Secundário.
No dia 2 de Junho acontece no seu espaço o
II Encontro Livreiro de Trás-os-Montes e Alto
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Douro.

Regional do Vale do Tua - Associação ADRVT.

E no dia 8 de Junho, pelas 17h00, tempo para
a poesia, com a autora Anabela Texugo, que vem
ao nordeste transmontano apresentar a sua obra
“Janela da minha Alma” (Chiado Editora).

De acordo com informação divulgada pelos
promotores, "a EDP vai ﬁnanciar com uma verba
de 1,58 milhões de euros o projeto de valorização
do património cultural localizado nos municípios
abrangidos pela Aproveitamento Hidroelétrico de
Foz Tua", nomeadamente os de Alijó, Carrazeda
de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor.

[EMBED]
Como a arte e a cultura transmontanas são
outra das vertentes a que a Poé ca pretende
dar uma crescente atenção, a livraria tem neste
momento patente uma exposição de máscaras da
autoria do artesão Amável Alves Antão.

A DRCN é a en dade responsável pela coordenação e implementação do projeto que beneﬁciará um conjunto de monumentos previamente
iden ﬁcados entre esta en dade e os municípios
envolvidos.

O III Encontro de Escritores Transmontanos é
outro dos projectos a que a Poé ca vai dedicar-se Os responsáveis adiantaram que "está prevista a
a par r deste momento, sendo que em breve requaliﬁcação do Santuário do Senhor de Peraﬁta,
a ponte e via medieval de São Mamede de Ribatua,
haverá no cias sobre a data do mesmo.
ambos localizados em Alijó, a Capela da Misericórdia de Murça, o Cabeço da Mina no concelho
de Vila ﬂor, o Castelo de Ansiães e a Igreja da
1.5.59 EDP investe na requaliﬁcação do Lavandeira, no concelho de Carrazeda de Ansiães
e outros a acordar no município de Mirandela".

património cultural do vale do
Tua (2013-05-22 09:39)
O início dos trabalhos está previsto ainda para
este ano e a conclusão para 2015.
Fonte: Agência Lusa
Anónimo (2013-05-22 11:19:33)
e porque não investe nos seus empregados?

Vários monumentos da área de abrangência da
barragem de Foz Tua, em Trás-os-Montes, vão
ser requaliﬁcados e valorizados no âmbito de
um projeto ﬁnanciado pela EDP em quase 1,6
milhões de euros, foi hoje divulgado.

A inicia va resulta das contrapar das da elétrica
nacional à região do Vale do Tua e será oﬁcializada
sexta-feira numa cerimónia em Mirandela, para
oﬁcializar o protocolo que rege a intervenção e
que envolve a EDP, a Direção Regional da Cultura
do Norte (DRCN), e a Agência de Desenvolvimento
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1.5.60 Papa Francisco envia bênção
apostólica ao reitor e peregrinos
do Santuário do Senhor Santo
Cristo (2013-05-22 09:50)

O Papa Francisco enviou uma bênção apostólica 1.5.61
ao reitor e peregrinos do Santuário do Senhor
Santo Cristo do Outeiro (Diocese de BragançaMiranda) por ocasião dos 300 anos desta igreja.

Bragança comemora “Dia do Autor Português” (2013-05-22 10:57)

A mensagem assinada pelo cardeal Tarcísio
Bertone, secretário de Estado do Va cano, refere que o Papa argen no se associa “à solene
homenagem” que os devotos realizaram naquele
santuário, dia 3 deste mês, situado na paróquia do
Outeiro, da diocese transmontana.
A Igreja de Santo Cristo de Outeiro, monumento
nacional desde 1927, é datada do ﬁnal do séc. XVII,
sendo concluída na 1ª metade do século XVIII.
Este edi cio de planta cruciforme é composta
por três naves, transepto, capela-mor, sacris a e
casa de arrumações.
O interior da igreja reﬂete o “gosto medieval tardio
nas abóbadas graní cas de nervuras cruzadas” e
o “transepto apresenta cobertura em abóbada de
berço”, lê-se no site da Direção Regional de Cultura
do Norte.
O espaço interior do templo é animado pelas
Ins tuído em 1982 pelo maestro Nóbrega e Sousa,
talhas barrocas da capela-mor e nas capelas do
o Dia do Autor Português é comemorado no dia
transepto
22 de maio e pretende homenagear os autores
portugueses nas mais diversas áreas ar s cas
Neste momento decorre um processo na Santa Sé
como a pintura, a literatura, a poesia, a música
que visa a classiﬁcação desta igreja como basílica e
ou o cinema.
já foram realizadas algumas adaptações do espaço
de culto, de modo a corresponder às exigências
da Congregação para o Culto Divino e Disciplina
Pretende-se, com esta inicia va, lembrar todos Sacramentos, disse D. José Cordeiro ao jornal
dos os criadores que têm contribuído para o
Mensageiro de Bragança.
enriquecimento da cultura portuguesa e dis nguir
aqueles que se destacaram na defesa e promoção
Fonte: Agância Ecclesia
dos direitos de autor.
Em Bragança, o dia vai ser lembrado através
de um conjunto de incia vas promovidas pela
autarquia e que consite na recitação de poesia,
exibição de coros, dança e pequenas peças de
teatro.
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Albufeira do Azibo, é possível observar 43 espécies
de borboletas diurnas das 135 que se conhecem
em Portugal Con nental.
Além de uma vista privilegiada sobre a Serra
de Bornes e a Serra do Cubo com as abundantes
manchas de sobreiros e carvalhos, o trabalho de
preservação do percurso pedestre e da biodiversidade existente nesta área, possibilita a existência
de um número signiﬁca vo de borboletas diurnas,
libelinhas e libélulas, cuja amostragem foi feita ao
longo de um ano no âmbito do programa Macedo
Natura, ﬁnanciado ao abrigo do ON2 - O Novo
Norte.

1.5.62

A E.B. de Santa Combinha é um ponto de visita
adicional para os adeptos do turismo de natureza
no concelho de Macedo de Cavaleiros. Localizada
numa área de elevada riqueza biológica e paisagís ca, tem como ponto de par da e chegada
no Miradouro de Santa Combinha (GPS – 41º 34’
19.23” N; 6º 53’18.56” W), e integra um conjunto
de painéis informa vos de modo a facilitar a interpretação dos valores naturais existentes. Tem um
grau de diﬁculdade “muito fácil” e uma duração
Inauguração da Es- aproximada de 1 hora.

Ambiente:
tação de Biodiversidade de
Santa Combinha, Macedo de
Cavaleiros (2013-05-22 12:24)

1.5.63 Entre Margens expõe mais de 50
trabalhos fotográﬁcos em Mirandela (2013-05-22 12:30)

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, a
TAGIS, Centro de Conservação de Borboletas de
Portugal, e a Associação Geoparque Terras de
Cavaleiros vão inaugurar, no próximo dia 25 de Mirandela acolhe a 3ª edição do Entre Margens –
Maio, a Estação de Biodiversidade (E.B.) que se o Douro em Imagens, com mais de meia centena
situa junto ao Miradouro de Santa Combinha.
de fotograﬁas exposta no Parque do Império. A
inauguração teve lugar na úl ma sexta-feira, 17,
Ao longo do percurso pedestre da E.B. de Santa e serviu para conﬁrmar que a cidade e os seus
Combinha, que acompanha em 2,6 km o Trilho habitantes se revêem no trabalho produzido.
Ricardo Magalhães na Paisagem Protegida da
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“O Entre Margens tem sido um projecto muito
importante na programação cultural de Mirandela,
porque a exposição ﬁca um mês nos nossos jardins
e traz a arte para a rua, para junto dos mirandelenses”, sublinhou António Branco, presidente da
autarquia de Mirandela.

ao palco para um espectáculo musical e visual que
não deixará ninguém indiferente.

Em “Água Dura”, o fotógrafo António Pedrosa
dá a conhecer o Rio Douro numa viagem a contracorrente ao longo do rio e dos seus aﬂuentes
– uma viagem à procura das pessoas que a rocha
esculpiu e dos locais petriﬁcados pela ausência de
gente. “Pedras” é o tulo do trabalho fotográﬁco
de Nelson D’Aires. A transformação da pedra é
árdua, mas de uma beleza secular que inebria o
homem e lhe dá visões para par r e escavar a pedra, erguer a sua arte, a casa, o leito do seu sangue.

O programa inclui vários oradores internacionais e
nacionais, responsáveis de ins tuições e projectos
culturais, ar stas e fotógrafos. Na cerimónia de
abertura, estará presente o Secretário de Estado
da Cultura, Jorge Barreto Xavier.

Depois de Vila Real (10 maio a 10 junho), onde
permanecem expostos os trabalhos de Chloe
Dewe Mathews, Gil Sibin, Hermano Noronha
e�Luís Montanha, e, agora, Mirandela (17 maio a
Até 16 de Junho, quem passar pelo Parque do 16 junho), mais 6 cidades irão receber as restantes
Império poderá conhecer o que as objec vas de exposiçõesdo Entre Margens até Outubro.
António Pedrosa (vencedor do Grande Prémio
Estação Imagem | Mora para Fotograﬁa Docu- O Entre Margens tem como promotor a Funmental em 2012 e ﬁnalista da Hasselbald Masters dação Museu do Douro, autoria e produção da
2014), Nelson D’Aires (do cole vo Kameraphoto, Procur.arte Associação Cultural, e conta com
vencedor do Prémio Internacional de Fotojornal- oito municípios durienses (Amarante, Lamego,
ismo Estação Imagem | Mora em 2011), A lio Mirandela, Peso da Régua, Porto, Santa Marta
Fiumarella, Hugo Moura e Miguel Sobral Cardoso de Penaguião, Vila Nova de Gaia e Vila Real)
captaram pela região duriense.
como parceiros. Este é um projeto apoiado no
âmbito do QREN ON.2 - Grandes Eventos Culturais.
O director ar s co do Entre Margens, Nuno
Ricou Salgado, considerou que “as pessoas se [EMBED]
iden ﬁcam e conseguem perceber onde é que os
trabalhos são produzidos”. “O António Pedrosa Encontros Internacionais em Vila Real
tem várias imagens do Tua e é interessante perce- Nos dias 24 e 25 de Maio, o Teatro de Vila Real
ber que as pessoas se reconhecem no trabalho recebe os Encontros Internacionais Entre Margens
produzido. Não se perde a iden dade ar s ca e subordinados ao tema “Arte no Espaço Público
de inovação, mas há um enquadramento com o – regeneração urbana através da intervenção
território”, acrescentou.
ar s ca”.

Pau Llacuna, Gu Fraga e Priscilla Marinho, José
Rui Mar ns, Agathe Moroval, Jean Zurawik, Pedro
Costa, Jonathan Banks, Susan Chris e, Roberto
Pitella, Paulo Robalo, Jesse James e Diana Sousa,
Teresa Latuszewska-Syrta, José Alberto Ferreira e
No próximo mês, a programação do Entre Margens Pep Fargas vão dar a conhecer os seus projectos no
inclui três concertos para a cidade de Mirandela âmbito da arte pública, mostrando o seu impacto
e um workshop de fotograﬁa no território escolar. na dinâmica e regeneração dos centros urbanos.
A 8 de Junho, o acrobata de mastro chinês João
Paulo dos Santos e o coreógrafo Rui Horta mistu- Os Encontros pretendem fomentar o encontro
ram as suas experiências e inﬂuências para criar entre todos os proﬁssionais da cultura, centrando
oespectáculo “Con go”. Também no mesmo dia, o pensamento e a reﬂexão sobre a intervenção de
os Melech Mechaya, apontados como a primeira projectos ar s cos e culturais no espaço público,
e mais proeminente banda de música klezmer em ambiente informal e descontraído. Será, pois,
de Portugal, actuam no anﬁteatro do Parque do uma ocasião para conhecer, par lhar experiências
Império. No dia 10, será a vez dos OMIRI subirem e iden ﬁcar oportunidades de colaboração.
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melhores momentos de convivência, de relaxamOs par cipantes podem contar ainda com ac- ento, quando nos juntamos em momentos sociais.
vidades complementares, como prova de vinhos,
périplos pelo território, visitas às exposições com Tendo em conta as modernas relações entre a
os autores e o cine-concerto de Norberto Lobo, a forma e função, consideramos que a cadeira é o
24 de Maio.
objecto que mais pode ter a sua forma alterada,
preservando, contudo, a sua função especíﬁca.
A par cipação nos Encontros e na prova de
vinhos do dia 24 de maio é gratuita, mas está Por vezes pode até ter formas que diﬁcultam
sujeita a inscrição até 22 de Maio,através do a sua iden ﬁcação como cadeira, até ao momento
preenchimento e envio da ﬁcha de inscrição para em que descobrimos, no formato não conveno email: entremargens@procurarte.org. Toda a cional, a função de sentar, repousar.”
programação está disponível
Este projeto é o resultado da dedicação e emaqui
penho de 240 alunos do Agrupamento Ver cal de
.
Escolas de Macedo de Cavaleiros, numa parceria
que juntou também a Câmara Municipal e Santa
Casa da Misericórdia no âmbito do Projeto Laços,
envolvendo os utentes dos Centros de Saber e
1.5.64 Cadeiras e bancos transforma- Par lha, CERCIMAC, Centro Social e Paroquial de
Grijó, Centro Social e Paroquial de São Geraldo,
dos em objectos de arte no Centro de Dia Padre Susano, Centro D. Abílio Vaz
MacedoArtSeat (2013-05-22 16:13) das Neves e Associação de Diabé cos do Distrito
de Bragança.

1.5.65 LEQUE

pode

fechar

(2013-05-22 16:22)

Mais de sessenta cadeiras foram transformadas
em objetos de arte, num projeto que envolveu,
numa par lha de saberes, cerca de 340 pessoas de todas as idades. “MacedoArtSeat” está
patente de hoje a 3 de junho no Jardim 1º de
Maio com uma estrutura construída para o efeito,
assim como na praça do empreendedorismo da
A presidente da Leque alertou hoje que a jovem
Macedo Mostra entre 24 e 26 de maio.
associação de apoio à deﬁciência do distrito de
A escolha da cadeira para o MacedArtSeat, Bragança está em vias de fechar por diﬁculdades
acontece pelas conotações com variadíssimas ﬁnanceiras que atribuiu à ausência de ajudas da
vivências, pela importância que adquire como Segurança Social.
elemento constante no quo diano de todos. De
acordo com o projeto, “a cadeira surge no nosso
imaginário desde os primeiros rabiscos, é nela
que aprendemos a ler, a escrever a desenhar. É Celmira Macedo adiantou à agência Lusa que
sentados numa cadeira que passamos, talvez os há dois anos que está em negociações e à espera
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de fechar um acordo com o Estado sem sucesso processo produ vos tecnologia de ponta e que
e que a associação, "sem dinheiro para pagar aos são empresas compe vas do melhor que existe
técnicos, já dispensou pessoas e tem seis meses ao nível do país", adiantou.
de salários em atraso".
A inauguração do evento está marcada para as 17
Contactado pela Lusa, o diretor do Centro Dis- horas do dia de hoje, 23 de Maio, e prolongar-se-á
trital de Bragança da Segurança Social, Mar nho até dia 26 no pavilhão do Nerba, na cidade de
do Nascimento, aﬁrmou que "o problema da Bragança.
Leque é que não se enquadra nos acordos de
cooperação piﬁcados para a área da deﬁciência".

1.5.67 “Ar stas del Duero” preparamse para a ﬁnal do fes val de
1.5.66 Expo Trás-os-Montes arranca
teatro jovem (2013-05-23 09:31)
hoje no pavilhão do Nerba
(2013-05-22 23:02)

O Certame de Teatro escolar “Ar stas del Duero”
reuniu estudantes hispanolusos em Mogadouro
Mais de 20 mil visitantes são esperados neste no passado dia 21 de maio.
ﬁm-de-semana que se aproxima em Bragança,
na Expo Trás-os-Montes, uma feira para mostrar
o que de melhor se faz na região e contrariar
a imagem às vezes nega va deste território do
interior de Portugal.
O Encontro teve lugar no Auditório da Casa
da Cultura de Mogadouro, e contou com a parEste é propósito avançado por Eduardo Malhão, cipação dezenas de estudantes portugueses e
presidente do Nerba - Associação Empresarial do espanhois.
Distrito de Bragança, à Agência Lusa.
Nesta quarta edição do Teatro “Ar stas del
O promotor do evento propõe mostrar ao país Duero” , que se realizou no Auditório Municipal
que Trás-os-Montes não é "um território de bur- de Mogadouro par ciparam cerca de 70 alunos
rinhos e carrocinhas, mas um território moderno, das escolas Jardim da Infância da Santa Casa de
posi vo, com jovens qualiﬁcados, com empresas Mogadouro, Agrupamento escolas de Vila Nova de
Foz Coa, Agrupamento de escolas de Mogadouro
compe vas".
e Fuenteguinaldo CRA.
"Mostrar que Trás-os-Montes tem conhecimento
muito importante ao nível de inovação e da tec- Os trabalhos selecionados para a ﬁnal, que será renologia, que tem muita gente de qualidade a alizada em 29 de maio, no Auditório Municipal de
trabalhar quo dianamente na inves gação, que Miranda do Douro foram "O Menino Salomão",do
há empresas inovadoras que u lizam nos seus Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Foz Coa;
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"A história dá Carochinha", do Jardim de Infância Mostra” é da Câmara Municipal de Macedo de
da Santa Casa de Mogadouro e “La otra historia de Cavaleiros e da Santa Casa da Misericórdia local,
Caperucita Roja", CRA-Fuenteguinaldo Azaba.
CLDS MC/ Projeto LAÇOS, em ar culação com o
Conselho de Parceiros do Projeto.
[EMBED]
De 24 a 26 de maio no Parque Municipal de
Exposições de Macedo de Cavaleiros.

1.5.68

Secretário de Estado da Cultura preside à inauguração do
“Macedo Mostra” (2013-05-23 13:57)

A abertura da 5.ª edição da Macedo Mostra que
se realiza, amanhã, sexta-feira, dia 24 de maio,
às 18:00h, nas Naves do Parque Municipal de
Exposições de Macedo de Cavaleiros, vai ter a
presença do Secretário de Estado da Cultura,
Jorge Barreto Xavier.

Este certame cons tui um espaço amplamente
dedicado às áreas da educação/ formação, emprego, saúde, empreendedorismo, associa vismo
e cultura, possibilitando um encontro pro cuo
entre as temá cas em abordagem, em estreita arculação com a promoção do território concelhio,
inscrita nos fundamentos dos Geoparques, com especial enfoque no Geoparque Terras de Cavaleiros.
Complementarmente, desenvolvem-se diversas
inicia vas de carácter (in)forma vo e pedagógico,
mediante a realização de tertúlias temá cas,
espaços intera vos e a divulgação de produtos
e serviços, cons tuindo, simultaneamente um
momento relevante na promoção da cultura
etnográﬁca e popular, mediante a apresentação
de diversos espetáculos protagonizados pelas
organizações locais.
A organização desta 5º edição do “Macedo
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Anónimo (2013-05-23 23:31:00)
Que vem este anormal fazer a Macedo, vem a mais
alguma merenda? Já sei que ﬁque para a merenda do
agricultor.

1.5.69

Vacina da meningite oferecida esta medida, “considerando de grande importânpela autarquia às crianças de Vin- cia a melhoria da saúde infan l do concelho”.
hais (2013-05-24 09:23)
“Esta medida representa uma melhoria dos cuidados de saúde para as crianças do concelho, sendo,
simultaneamente, um importante contributo para
as bolsas das famílias vinhaenses”, indicou.
Agência Lusa
Anónimo (2013-05-24 15:57:07)
Mais uma medida de campanha eleitoral deste burro
do pereirinha

A Câmara de Vinhais, no distrito de Bragança,
anunciou hoje que vai pagar a vacina da meningite a todas as crianças do concelho depois de 1.5.70
constatar uma “redução” na imunização contra a
doença devido à crise.

Roubo de tampas e grelhas de
saneamento em Mirandela leva
município a apelar à vigilância
da população (2013-05-24 09:38)

A vacina não é compar cipada pelo Serviço
Nacional de Saúde e a imunização implica a administração de quatro doses, que implicam um
encargo ﬁnanceiro de 300 euros, “cada vez mais
incomportável por cada vez mais famílias”, segundo a autarquia liderada pelo socialista Américo
Pereira.

O roubo de materiais de equipamentos públicos
está a chegar ao mobiliário urbano da cidade de
Mirandela, tendo-se veriﬁcado, nos úl mos tempos, a falta de tampas de saneamento , grelhas,
sumidouros e outros elementos que compõem a
A verba es pulada teve em conta, segundo o infraestruturação urbana.
autarca, o custo da vacina e o número médio de
nascimentos por ano no concelho de Vinhais.
“Desde há algum tempo que a Câmara MuniciO município constatou que “a crise económica pal de Mirandela tem vindo a veriﬁcar numerosas
e social instalada em Portugal tem levado a um faltas de tampas de saneamento, grelhas de sumprofundo agravamento das condições económicas idouros e outros elementos de espaços públicos
das famílias, que se reﬂete na redução da percent- exteriores, compostos por metais não preciosos
agem de crianças imunizadas contra a meningite”. como o ferro”, l ê-se no site da ins tuição.
A Câmara de Vinhais aprovou “uma verba de
10 mil euros para ﬁnanciar a administração das
doses gratuitas da vacina contra a meningite a
todas as crianças do concelho”.

Como a doença, que “progride rapidamente e
é de alta perigosidade, não faz parte do Plano
Nacional de Vacinação nem é compar cipada pelo
Estado”, a Câmara de Vinhais decidiu avançar com

A situação tem-se vindo a agravar, tendo na
úl ma semana desaparecido todas as grelhas
de sumidouros da Alameda do Rio Tua, junto ao
Santuário N.ª Sr.ª do Amparo.
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“É convicção da autarquia que o desaparecimento destes elementos é pra cado por pessoas
mal intencionadas que pretendem obter lucro
ilícito com a venda do material furtado resultando,
no entanto, em grave prejuízo para todos uma
vez que se tratam de bens públicos de u lização
comum”.

Segundo se escreve no site DRCN “este protocolo visa dar cumprimento a uma das medidas de
compensação preconizadas pela Declaração de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico
de Foz Tua (AHFT), que tem por obje vo compensar parcialmente os impactes nega vos causados
pela futura Barragem de Foz Tua no património
cultural da região, através de um projeto de valDevido a esta nova realidade, e devido tam- orização de património”.
bém à diﬁculdade de controlar toda uma vasta
área urbana que compõe a cidade, a autarquia O projeto terá uma compar cipação efe va
apela à ajuda da população, nomeadamente ao da EDP, que deverá disponibilizar “um milhão
contributo da sua vigilência a va e consequente quinhentos e oitenta mil euros e a DRCN assume
denúncia às autoridades policiais caso sejam a realização de todas as a vidades necessárias à
observado atos desta natureza pra cados por concre zação dos trabalhos, em estreita colabopessoas suspeitas.
ração com a Agência de Desenvolvimento Regional
do Vale do Tua”.
ANTONIO ROCHA (2013-05-24 17:44:36)
ATÉ PARAECE QUE É MUITO DEFICIL SABER QUEM O
FAZ,E QUEM OS COMPRA,QUEM ANDA NISSO.CLARO
QUE NOS SAI DO BOLSO A TODOS.MAS SERÁ QUE
NOSSAS AOTURIDADES SÓ SERVEM PARA PASSAR
MULTAS,E QUANTO AOS ROUBOS POUCO OU NADA
FAZ,PENSO EU.

1.5.71

O projeto, com conclusão prevista para 2015,
incidirá sobre um conjunto de monumentos de elevado valor patrimonial situados nos 5 municípios
abrangidos pelo AHFT, através da realização de
estudos históricos, obras de reabilitação e restauro
e ações de divulgação.

O obje vo é “criar condições para o usufruto
público dos monumentos, nomeadamente visitas,
valorizar sempre de acordo com as especiﬁcidades de cada
um”.

Protocolo
para
património da região vai ser
assinado hoje em Mirandela
(2013-05-24 10:09)

1.5.72 Semana dedicada à Prevenção
dos Maus Tratos nas Crianças
terminou com Sarau Cultural
(2013-05-24 16:12)

O Secretário de Estado da Cultura vai estar hoje
em Mirandela para assis r à assinatura de um
protocolo entre a Direção Regional de Cultura do
Norte (DRCN) a EDP - Gestão de Produção de Energia e a Agência de Desenvolvimento Regional
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
do Vale do Tua.
de Torre de Moncorvo (CPCJ), com o apoio do
216

Município de Torre de Moncorvo e Agrupamento 1.5.73
de Escolas de Torre de Moncorvo promoveu de
13 a 17 de Maio a inicia va “Derrubar Barreiras:
Prevenir os Maus Tratos, Promover os Direitos da
Criança”.

Inauguração
do
"Macedo
Mostra" marcada pelo protesto
silencioso do grupo de teatro
Filandorra (2013-05-24 21:19)

Esta semana terminou com um sarau que teve
lugar dia 17 de Maio, sexta-feira, às 14h00 para
a comunidade escolar e às 21h00 para o público
em geral, no Cine-teatro de Torre de Moncorvo.
Os alunos dos jardins-deinfância de Torre de Moncorvo, 1º ciclo e 2º ciclo foram os protagonistas
desta festa interpretando vários temas musicais,
danças e drama zações sobre a temá ca dos
maus tratos nas crianças.
Presente na a vidade este o Presidente da
CPCJ, Dr. António Olímpio Moreira, que procedeu
à entrega de um presente ao aluno vencedor do
concurso de desenhos e enalteceu o trabalho realizado no âmbito desta inicia va e a importância
da prevenção dos maus tratos nas crianças.

A inauguração do “Macedo Mostra” ﬁcou marcada pelo protesto silencioso do grupo de teatro
Filandorra, uma das mais an gas companhias
proﬁssionais de teatro de Trás-os-Montes, que
veio a Macedo protestar ordeiramente devido
à não atribuição de apoios diretos por parte da
Direção Geral das Artes (DGArtes) .

O sarau terminou com a atuação do Padre VíAtores e diretor do Filandorra aproveitaram a
tor acompanhado pelos alunos do Agrupamento
presença do Secretário de Estado da Cultura, Jorge
de Escolas.
Barreto Xavier, no ato inaugural deste certame
para mostrarem publicamente o seu protesto
[EMBED]
perante os cortes que estão anunciados.
Esta inicia va contou ainda com uma caminhada
pela prevenção dos maus tratos, a visualização
de curtas-metragens sobre bullying e maus tratos
e um concurso de desenhos também sobre esta
temá ca, trabalhos estes que es veram expostos
no Cine-teatro durante o sarau cultural.

Alguns elementos do grupo de teatro, incluindo
o seu diretor, David Carvalho, apresentaram-se
ves dos de negro com uma faixa também negra
a tapar a boca, num protesto simbólico marcado
pelo absoluto silêncio dos ar stas transmontanos.
A DGArtes anunciou que 54 en dades ar s cas vão repar r cerca de 4,3 milhões de euros
atribuídos nos concursos de apoios diretos, anuais,
bienais e quadrienais na área do teatro, mas o
Filandorra, Teatro do Nordeste, não está contemplado pelos apoios quadrienais.
David Carvalho disse ao No cias do Nordeste que
Jorge Barreto Xavier prometeu recebê-los ainda
em Macedo de Cavaleiros, depois de terminado
a cerimónia de inauguração do “Macedo Mostra”.
O diretor da companhia transmontana pretende,
com esta audiência, explicar ao Secretário de Estado da Cultura que os cortes anunciados podem
colocar em risco a companhia e vai solicitar para
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que seja tomada em conta o papel cultural que o A mistura de instrumentos estranhos e progragrupo Filandorra tem desempenhado na região.
mações de Vasco Ribeiro Casais com a visão
irreverente de Tiago Pereira mesclam música
“trad” e vídeo em tempo real, sinte zadores e
matanças do porco, chouriças e Nyckelarpas com
1.5.74 Omiri e fotograﬁa no Parque distorção, pessoas das aldeias que dançam e
cantam ladaínhas actuais porque são e sempre
do Império, em Mirandela foram de hoje.
(2013-05-25 12:47)

“Tocar, dançar e criar, é o que parece dizer
este projecto, que a ra convenções baﬁentas às
ur gas”.

O espectáculo de Omiri já tem data marcada em
Mirandela.Será no dia 1 de Junho, às 21h30, no
Parque do Império e o espectáculo insere-se no
projeto fotográﬁco “Entre Margens” que entre
meados de maio e 16 de junho vai apresentar
na cidade “Princesa do Tua” um conjun o de
exposições de 5 diferentes fotógrafos .
“Água Dura” de António Pedrosa, “Pedras” de
Nelson d’Aires, “Novos Povoadores” de A lio Fiumarella, “São Torcato” de Miguel Sobral Cardoso
e “Vizinho meu, há alguém mais importante que
eu?” de Hugo Moura são algumas das proposta
fotográﬁcas apresentadas no Parque do Império,
na cidade de Mirandela , ao longo de aproximadamente um mês.

1.5.75 Inauguração
do
"Macedo
Mostra" marcada pelo protesto
silencioso do grupo de teatro
Filandorra (2013-05-26 22:44)

A inauguração do “Macedo Mostra” ﬁcou marcada pelo protesto silencioso do grupo de teatro
Filandorra, uma das mais an gas companhias
proﬁssionais de teatro de Trás-os-Montes, que
veio a Macedo protestar ordeiramente devido
à não atribuição de apoios diretos por parte da
Paralelamente será também oferecido ao público Direção Geral das Artes (DGArtes) .
um inovador espetáculo de música e imagem.
Omiri é um dos mais originais projectos de rein- Atores e diretor do Filandorra aproveitaram a
venção da música tradicional portuguesa com presença do Secretário de Estado da Cultura, Jorge
imagem de Tiago Pereira e música de Vasco Barreto Xavier, no ato inaugural deste certame
Ribeiro Casais
para mostrarem publicamente o seu protesto
perante os cortes que estão anunciados.
Vasco Ribeiro Casais (Dazkarieh) e Tiago Pereira
(vídeo-jocking), oferecem-nos em Omiri uma pro- Alguns elementos do grupo de teatro, incluindo
posta arrojada em que o baile tem como cenário o seu diretor, David Carvalho, apresentaram-se
a tela de projecção onde dançam Wim Wandekey- ves dos de negro com uma faixa também negra
bus, William Forsythe, ou o Sr. António a bailar o a tapar a boca, num protesto simbólico marcado
Galandum.
pelo absoluto silêncio dos ar stas transmontanos.
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A DGArtes anunciou que 54 en dades ar s cas vão repar r cerca de 4,3 milhões de euros
atribuídos nos concursos de apoios diretos, anuais,
bienais e quadrienais na área do teatro, mas o
Filandorra, Teatro do Nordeste, não está contemplado pelos apoios quadrienais.
David Carvalho disse ao No cias do Nordeste que
Jorge Barreto Xavier prometeu recebê-los ainda
em Macedo de Cavaleiros, depois de terminado
a cerimónia de inauguração do “Macedo Mostra”.
O diretor da companhia transmontana pretende,
com esta audiência, explicar ao Secretário de Estado da Cultura que os cortes anunciados podem
colocar em risco a companhia e vai solicitar para
que seja tomada em conta o papel cultural que o
grupo Filandorra tem desempenhado na região.

1.5.76

muito nos úl mos tempos, já que tentámos
colmatar uma lacuna existente em termos históricos naquela área mineira rela va à qualidade do
minério", disse hoje à agência Lusa o presidente
da MTI, Vítor Correia. O responsável referiu que é
agora é preciso deﬁnir de forma mais "criteriosa"
as reservas existentes naquela zona de prospeção.
Outros dos aspetos a destacar nos trabalhos
em curso é que se começa a fazer uma análise
metalúrgica à qualidade do produto que está a
ser re rado do subsolo, através do método de
prospeção.
"Através de acordo de colaboração, estamos a
fazer ensaios em siderurgias da Europa, onde estamos a tentar perceber se este minério de ferro tem
as caracterís cas adequadas para ser u lizadas
nessas unidades transformadoras", acrescentou
Vítor Correia.

MTI
anuncia
resultados
"promissores" na prospeção A MTI, empresa que poderá explorar os depósitos
de ferro em Torre de Moncorvo, já disse que
mineira em Torre de Moncorvo irá inves r cerca de 600 milhões de euros "logo
(2013-05-26 22:50)

que haja um decisão favorável sobre o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA)".
Os responsáveis pela empresa acreditam na
conclusão do EIA ainda durante o período de
verão ou, no limite, até ao ﬁnal do corrente ano.

A MTI já prestou uma caução ao Estado no
valor de 700 mil euros (o total a prestar de caução
é 1,2 milhões de euros), tendo iniciado várias
frentes de trabalho necessárias à deﬁnição da
viabilidade técnico-económica da exploração e
A empresa MTI - Ferro de Moncorvo, SA, indiaos estudos de pré-viabilidade e viabilidade do
cou que os trabalhos de prospeção em curso
projeto.
na serra do Reboredo, em Torre de Moncorvo,
têm mostrado "resultados promissores" pela
A empresa mineira tem ainda um período de 3,5
qualidade das amostras de minério de ferro já
anos para deﬁnir a viabilidade técnico-económica
recolhidas.
e ambiental da exploração e efetuar os estudos de
pré-viabilidade e de viabilidade do projeto.
Naquela área mineira, situada na região transmontana, encontram-se de momento duas máquinas
de prospeção de minério de ferro em a vidade
con nua e os inves dores dizem acreditar no
"potencial do projeto".
"A prospeção na serra do Reboredo evolui

A mul nacional MTI assinalou hoje o Dia Europeu
dos Minerais com um conjunto de inicia vas
que quiseram manter informada a população do
concelho de Torre de Moncorvo sobre o projeto
de exploração mineira em curso naquela região.
FYP // JGJ
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1.5.78 Prazo de candidaturas ao Projeto 80 foi prolongado até 15 de
junho (2013-05-26 23:01)

Complexo termal de Vimioso
abre no mês de junho para testes
(2013-05-26 22:56)

Grupos informais de alunos ou Associações de Estudantes do Ensino Básico e do Ensino Secundário
têm até 15 de junho para se candidatarem ao
A Câmara de Vimioso anunciou hoje que o com- Projeto 80.
plexo termal da Terronha está concluído e poderá
abrir em fase experimental já no decurso próximo
mês de junho, disse à Lusa fonte da autarquia do
distrito de Bragança.
O período de candidaturas ao Projeto 80 foi
alargado até 15 de junho permi ndo que jovens
"As termas vão abrir para testes médicos por estudantes, entre os 13 e os 17 anos, candidatem
um período de cerca de dois anos, para assim se os seus projetos em
poder obter o alvará ﬁnal", disse o autarca, José
Rodrigues.
www.projeto80.pt .
No período de verão, os apreciadores das qualidades terapêu cas das águas sulfurosas da
Terronha poderão vir a usufruir do balneário do
complexo termal.

São candidatos trabalhos que promovam a
preservação da biodiversidade, a gestão eﬁciente
de recursos, a diminuição da pegada carbónica e
hídrica, a cidadania, o voluntariado e o empreendedorismo, visando a adoção de boas prá cas e de
comportamentos sustentáveis Podem candidatarAnónimo (2013-05-31 15:42:27)
Não sei se diga coitados dos doentes que não vão se ao Projeto 80 Associações de Estudantes do
encontrar curas milagrosas, e daqui por uns tempos Ensino Básico e do Ensino Secundário ou grupos
sequer encontrarão água suﬁciente ou se diga coitado informais de alunos.
de mim que pago impostos em Vimioso para estes
loucos administrarem mandando construir disto,
ciclovias no meio do monte, zonas industriais sem
previsão de ocupação e em locais estupidamente
desnivelados. Ficam a faltar um autódromo, uma
pista de atle smo, um casino, uma estação de
comboio e outra meteorológica, uma fábrica de legos, um porto de mar e uma praça de touros a esta vila.
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Dos trabalhos candidatos serão selecionados
seis ﬁnalistas que serão apresentados na cerimónia de entrega dos Green Project Awards 2013,
onde o vencedor será galardoado com o Prémio
“Inicia va Jovem - Projeto 80” que consiste numa
visita às Ins tuições Europeias em Bruxelas.

1.5.79

Nordes n≫ quer ser o novo Com mais de 30 anos de história a Festa da
des no turís co de Portugal Cereja é um dos principais eventos do Nordeste

≪

(2013-05-26 23:19)

Transmontano, destacando-se como espaço de
mostra e divulgação dos produtos locais e da
cultura concelhia. Este ano não vai ser exceção,
Alfândega da Fé engalana-se para receber a XXXI
edição deste evento.

Com organização da Câmara Municipal, a Festa
concentra a grande maioria das inicia vas no Parque Municipal de Exposições. Este é o local onde
podem ser encontrados o artesanato, os produtos
locais, com especial destaque para a Cereja, e
que vai ser palco de inicia vas e espetáculos que
O Nordeste Transmontano pretende transformar con nuam a valorizar a produção ar s ca local,
num novo des no turís co e por isso criou uma fazendo dos grupos culturais concelhios um dos
nova imagem para promoção externa que reúne principais dinamizadores do certame.
vários agentes e ofertas turís cas na marca
≪Nordes n≫, no ciou a agência Lusa
A Banda Municipal, os Grupos de Cantares de
Sambade, Alfândega da Fé, Gebelim e Parada, o
grupo Transﬁve e a Orquestra Juvenil abrilhantam
A Natureza, o património cultural e religioso, o programa, corporizando a ideia de que a Festa
a gastronomia, operadores turís cos, hotéis, ani- da Cereja de Alfândega da Fé é uma das principais
mação ou pontos de venda de produtos passam montras do que melhor se faz neste concelho
a ser ≪vendidos≫ em conjunto debaixo de uma transmontano, tanto no campo económico como
marca comum que foi lançada na sexta-feira, em turís co e cultural.
Bragança.
Daí que esta edição conte também com o conO conceito foi impulsionado pela Corane, a tributo do Grupo de Teatro de Alfândega da Fé
Associação de Desenvolvimento dos Concelhos (TAFÉ). Uma formação cons tuída há cerca de dois
da Raia Nordes na, que integra os municípios de anos e que tem vindo a ganhar o seu espaço na
Bragança, Vinhais, Miranda do Douro e Vimioso, agenda cultural alfandeguense. Em colaboração
e está aberto a novas adesões num território que com a Filandorra Teatro do Nordeste o grupo
pretende abranger todo o Nordeste de Portugal.
ul ma a recriação da Lenda de Alfândega da Fé,
que vai invadir o recinto a 9 de junho.

1.5.80

Trata-se da Lenda dos Cavaleiros das Esporas

Já foi apresentada a edição 2013 Douradas, que explica a fundação e atual desigda Festa da Cereja de Alfândega nação da localidade, relacionando-a com factos
resultantes da reconquista Cristã da Península
da Fé (2013-05-26 23:22)
Ibérica.

Uma experiência de teatro na comunidade que
pretende envolver a população e visitantes e que
se pretende aﬁrmar como mais um mo vo de
atra vidade do cartaz deste ano. Isso mesmo
foi referido durante a apresentação da Festa, no
dia 22 de maio, que contou com um pequeno
apresentação do espetáculo que vai ter lugar no
Recinto Municipal de Exposições.
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Os Flor de Lis e o Cantor Emanuel são outros
IFRAME: h p://ﬁles.slidesnack.com/iframe/embed.html?hash=b
dos destaques da programação deste ano.
&wmode=transparent
&bgcolor=EEEEEE
Mas a animação é apenas uma das componentes &t=1369540949 &type=presenta on
de uma Festa que faz da Cereja a cabeça de cartaz, aproveitando a atra vidade deste fruto para
dar visibilidade a outros produtos e produtores
locais. Daí que esta XXXI edição queira fazer o 1.5.81
elogio à capacidade empreendedora das gentes
de Alfândega, que com o apoio da autarquia têm
vindo a criar pequenos negócios ou a licenciar
a vidades relacionadas com setores como o turismo e o agroalimentar. A ﬁlosoﬁa é simples criar
os mecanismos para que os munícipes encontrem
na Câmara o apoio e informações necessárias
para concre zarem a sua ideia de negócio ou
legalizarem pequenos negócios familiares.

Aeroportos de Vila Real e Bragança con nuam sem aviões
mas com despesa corrente
(2013-05-27 09:39)

No seguimento da criação do Gabinete de Empreendedorismo surge,agora, esta equipa para
apoiar o processo de licenciamento de unidades
agroindustriais.
Não vai ser di cil encontrar na Festa da Cereja
produtos provenientes deste pequenos negócios.
Queijos, enchidos, compotas e licores são os principais produtos produzidos nestas unidades. Alguns
fazem da Cereja o principal elemento. São doces,
compotas e licores, mas também uma Cerveja que
nasce da cria vidade e espírito empreendedor
de jovens alfandeguenses, que vão aproveitar o
certame para lançar a Primeira Cerveja Artesanal
de Alfândega da Fé, que como não podia deixar de
ser é uma Cerveja de Cereja.

O Governo de Portugal suspendeu há seis meses
as ligações aéreas Bragança-Lisboa e apesar de
ter prome do retomá-las em março, dois meses
depois deste prazo ainda nada aconteceu e os
autarcas de Bragança e Vila Real nada sabem
sobre o ponto em que está o processo.

A rádio TSF, no cia hoje que os autarcas de
Vila Real de Bragança se estão a queixar por
estarem a agastar dinheiros em despesas correntes para manutenção dos aeroportos das
cidades transmontanas, sem que esse dinheiro
Este foi dos úl mos projetos a requerer o apoio
sirva para alguma coisa.
da equipa cons tuída por técnicos da Empresa
Municipal – EDEAF – e dos serviços de urbanismo
O Governo prometeu resolver o assunto até
para licenciar a a vidade.
março mas, ﬁndo o prazo, o social democrata
Jorge Nunes, presidente da câmara de Bragança
Nestes quatro dias de Festa a Cereja também
disse na TSF que “o secretário de Estado [dos
não vai faltar, apesar das quebras esperadas na
Transportes] tem dado alguma informação, muito
produção, resultado das condições climatéricas
sumária a dizer que con nuam a aguardar a
adversas, o principal produtor local – Coopera va
aprovação do modelo de ﬁnanciamento”.
Agrícola de Alfândega da Fé - garante a quan dade
e qualidade do fruto, atrevendo-se a dizer que
“Da nossa parte desconhecemos completamente
as primeiras Cerejas da época vão ser colhidas e
qual o modelo de ﬁnanciamento e operação que
degustadas na Festa da Cereja de Alfândega da Fé.
está desenhado, quais são as condições ﬁnanceiras”, disse o autarca à TSF.
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A câmara de Bragança já obteve o licenciamento
O autarca também desconhece se o que está e as autorizações necessárias, depois de cumpriem estudo ≪representa sustentabilidade e atra- das as exigências ambientais, para o início das
vidade, quer do ponto de vista dos potenciais obras da barragem de Veiguinhas.
operadores, quer do ponto de vista dos passageiros”, diz.
O redesenho de um modelo sustentável das
ligações aéreas entre Bragança e Lisboa está a
ser feito sem a par cipação dos polí cos locais
que melhor conhecem as realidades e que até
possuem ideias e soluções para o imbróglio que
surgiu há cerca de seis meses.

Depois de um longo processo de 16 anos que
esbarrou na polémica da sua localização, em plena
área protegida do Parque Natural de Montesinho,
o projeto vai deﬁni vamente arrancar, apesar
de nos tribunais ainda estar a decorrer a análise
uma nova providência cautelar apresentada pela
Quando o serviço foi suspenso, há meio ano, associação ambientalista Quercus e relacionada
o Governo alegou que a União Europeia (UE) não com a Declaração de Interesse Público.
autorizava o modelo de ﬁnanciamento estatal.
Esse representava 2,5 milhões de euros. A solução O No cias do Nordeste sabe que as Águas de
alterna va passaria por subs tuir o subsídio dado Trás-os-Montes e Alto Douro já adjudicou à
à empresa que assegurava as ligações por um Amândio Carvalho a empreitada da reserva de
modelo de subvenção dos utentes do serviço, água de Montesinho e circuito de ligação ao sisrefere a TSF.
tema existente por 5.300.000,00 euros, devendo
as obras iniciarem-se detro de muito pouco tempo.
Enquanto o caso não se resolve, Jorge Nunes
sublinha que há despesas que con nuam a Jorge Nunes, presidente da Câmara Municipal
pesar nos orçamentos das duas autarquias já de Bragança, considerou desde sempre que esta é
que “tanto Bragança como Vila Real dispõem a solução mais viável para resolver os problemas
de infraestruturas aeroportuárias bastante de- de abastecimento de água à cidade de Bragança,
senvolvidas, cer ﬁcadas, que custam imenso que em anos de seca têm obrigado o município
dinheiro em manutenção de pessoal, das proprias a recorrer ao transporte de água em camiões
infraestruras, de seguros e de responsabilidades cisterna dos bombeiros.
diversas”.

1.5.83 Observatório da Biodiversidade
1.5.82 Empreitada de construção da
de Vila Real deverá estar conreserva de água de Montesinho
cluído em agosto (2013-05-28 10:01)
e circuito de ligação já foi adjudicada (2013-05-27 14:21)

A construção do Observatório da Biodiversidade
de Vila Real foi consignada e deverá estar con223

cluída em agosto, depois da reabilitação de um
edi cio das an gas minas de volfrâmio, disse Artur Trindade indicou, em entrevista à agência
hoje o vereador da autarquia Miguel Esteves.
Lusa, que o alargamento da rede a este conjunto
de concelhos, sobretudo dos distritos de Bragança
e Vila Real e também alguns dos interior de Braga
O projeto está incluído no Programa de Preser- e Viana do Castelo, garan rá uma cobertura de
vação da Biodiversidade, lançado em 2010, e gás natural a "70 a 80 % dos municípios da região
que conta com um inves mento de 1,7 milhões norte" do país.
de euros, aprovado no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte (ON.2 - O Novo Norte).
Miguel Esteves, que falava à margem da apresen- 1.5.85
tação da "Universidade Júnior" da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), referiu
que, depois de consignada a obra, o empreiteiro
pode agora iniciar a recuperação do edi cio das
minas de volfrâmio, na Quintã, zona da Campeã.

1.5.84

No Azibo há 43 espécies de
borboletas em apenas 2,6 km
(2013-05-28 10:13)

Governo lança concurso para
alargar rede de gás natural a
mais 27 concelhos do norte
(2013-05-28 10:05)

A Estação de Biodiversidade de Santa Combinha
acompanha em 2,6 km o Trilho Ricardo Magalhães na Paisagem Protegida da Albufeira do
Azibo. É um percurso pedestre circular de grau
de diﬁculdade “fácil”, com início e término no
Miradouro localizado nas proximidades da aldeia
que lhe dá nome.
Ao longo de 2,6 km, este percurso está marcado
com placas de orientação painéis interpreta vos
O gás natural vai chegar a mais 27 concelhos dos valores naturais desta área do Azibo. Com
do Interior, no norte de Portugal, com um in- uma paisagem fantás ca em que sobressaem a
ves mento es mado de 85 milhões de euros no Serra de Bornes e a Serra do Cubo e as abundantes
manchas de carvalhos e sobreiros mercê da ação
alargamento da rede, divulgou hoje o Governo.
do homem, esta é uma área de elevada riqueza
biológica.
Aqui, além da oportunidade de observar os
patos e mergulhões, as aves de rapina ou outros
animais que têm na Albufeira do Azibo a sua
morada, os visitantes podem conhecer outras
espécies como os insetos, nomeadamente as
libelinhas, as libélulas e as borboletas diurnas.

A abertura dos concursos para a atribuição de
26 licenças de distribuição local de gás natural foi
hoje publicada em Diário da República e deverá
permi r que dentro de "dois anos, no máximo",
mais de 276 mil consumidores possam ter acesso
a esta energia, segundo a es ma va do secretário
[EMBED]
de Estado da Energia.
224

a vida. A verdade desassossega, mas por vezes a
No caso destas úl mas, é possível ver 43 es- sua busca pode ser ainda mais inquietante.
pécies das 135 que se conhecem em Portugal
con nental, número resultante de um trabalho Em torno da mesa do café, ou na associação
de inventariação e monitorização desenvolvido "Estrela Vermelha", sempre rodeado dos mais
nos anos de 2011 e 2012 pela equipa do TAGIS, próximos, Filó procura as cogitações que podem
Museu Nacional de História Natural e da Ciência e voltar a instalar a quietude na sua alma. Da solidão
Centro de Biologia Ambiental da Universidade de máxima da introspeção do seu ego, esta é uma rica
Lisboa, no âmbito do programa Macedo Natura, demanda que não deixará ninguém indiferente.
ﬁnanciado ao abrigo do ON2 - O Novo Norte.
Mas não nos apressemos a levantar o véu sobre
as "inquietações" que serão objeto desta narra va.
Mais informações aqui ≫≫

1.5.86

Jorge Nuno, escritor, apresenta
em Miranda do Douro o romance “As Animadas Tertúlias
de Um Homem Inquieto”

A apresentação estará a cargo da Dr.ª Teresa
Almeida e conta com a presença do autor.
Sinopse:
"No meio disto tudo, a questão é que não só
iludimos a consciências dos outros como a nossa
e acabamos sempre por ser a primeira ví ma.
Infelizmente, na maior parte dos casos, a verdade
é vergonhosa e as pessoas passam a vida inteira a
esconder o que as envergonha."

(2013-05-28 13:55)

Filó é o personagem central do romance "As
Animadas Tertúlias de Um Homem Inquieto". É
um indivíduo muito reﬂexivo, com muito trabalho
de autoanálise, mas com forte inquietude e, algumas vezes, com alguma quebra de controlo. Vai
sobrevivendo cheio de ro nas, sem dar grande
importância ao que os outros pensam sobre ele
e muito menos com o tratamento por aquela
alcunha, porque até acha isso um elogio. É como
se lhe chamassem “o homem que ama o saber”.
No próximo dia 30 de Maio, pelas 18h00, na
Biblioteca Municipal de Miranda do Douro o
escritor Jorge Nuno apresenta o seu primeiro
romance “As Animadas Tertúlias de Um Homem
Inquieto” com a chancela da Pastelaria Studios
Editora, lançado em Almada no passado dia 4.
Entre as deambulações solitárias e a relação
com a alteridade este romance leva-nos ao cerne
das questões contemporâneas que inquietam um
espírito vivo como o do personagem principal
“Filó”.
Uma reﬂexão profunda entre o ques onamento
solitário das ro nas que temos enraizadas no
espírito e a relação com a comunidade, sozinho
ou acompanhado por aqueles com quem par lha

Trata-se de uma pessoa com várias situações
de insucesso (...) mas que consegue fazer os outros sorrir, embora sem se conhecer o seu próprio
sorriso. Não tendo emprego, vive num quarto
alugado, de pequenos expedientes que realiza espaçadamente, de um reduzido apoio da Segurança
Social e de um pequeno complemento especial de
pensão anual (...) como reconhecimento da sua invalidez como ex-combatente ao serviço da Nação.
Tantos anos depois ainda anda no “jogo do empurra” para obter ajuda especializada, relacionada
com o necessário tratamento das perturbações
que apresenta. É visto frequentemente, logo
pela manhã, na esplanada da pequena Pastelaria
Sonhos Doces, sempre com o habitual caderno e
um livro debaixo do braço, como que a mostrar
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o seu lado intelectual. Sobre o romance (quatro emoções e como dizia James Lowell ," Os livros
breves opiniões):
são abelhas que levam o pólen de uma inteligência
para a outra". Elisabete Magalhães.
"Faz lembrar a escrita neorrealista, mas é mais
profunda (…) e abundam as reﬂexões de uma Nota Biográﬁca:
forma sub l e quase sem nos apercebermos. Além Jorge Nuno nasceu em Coimbra, em 1950, onde
disso tem pitadas de humor que tornem o es lo viria a casar em 1974 com uma brigan na.
leve e quase jornalís co. Parece-me ainda que o Tem dois ﬁlhos e dois netos. Como estudanteromance é um belo exemplo de pedagogia que trabalhador, rou dois cursos superiores nas áreas
envolve o leitor para pensamentos de grandes de Engenharia e Gestão de Informação e um
autores que são instru vos e são um belo escape mestrado em Ciências Empresariais na área de
para a vida. (…) Nesta personagem [cole va] há especialização em Gestão, Estratégia e Desenum lado telúrico e afe vo que, apesar de tudo, volvimento Empresarial. Cedo mostrou tendência
reage ao desespero dos dias e procura através para as Letras e para as Artes, mas a sua vida
da leitura, da pintura, da música e da relação proﬁssional tomou outros rumos: música; direção
interpessoal, ser solidária e acreditar no futuro. " de obra, como proﬁssional de engenharia, na
Manuel Catarino
reparação naval e reves mentos metálicos na construção civil; gestão de sistemas de informação;
"(…) [Tem como] mensagem principal: energias coautoria de estudos de mercado; integração em
nega vas/ energias posi vas/ terapias de grupo, múl plas comissões e grupos de trabalho; autoria
num cenário depressivo na nossa sociedade de so ware, de programas curriculares e de três
atual, é de extrema importância no momento manuais de formação [Cadernos de Formação].
presente. Os conﬂitos de natureza psíquica, uns,
social e cultural, outros, (recalcamento de medos, A sua paixão proﬁssional esteve na Educação
necessidade de reconhecimento, indispensável e Formação de Adultos, onde desenvolveu intensa
ao estabelecimento de equilíbrios para alcançar a vidade como professor mul disciplinar, com
um estatuto, os silêncios como seu instrumento, destaque para o prazer de ter sido professor volou a necessidade de viver em plenitude, desval- untário de “Relações Interpessoais” na USALMA –
orizando problemas de saúde (energias posi vas) Universidade Sénior de Almada e colaborador de
como acontece com a Luísa, personagem bem diversos Centros de Formação de Associações de
conseguida, por ser o motor de transformação e Escolas, como formador em vários domínios, de
a executora dessas terapias. Outros personagens 1981 a 2011, ano em que se aposentou quando
movem-se de harmonia com o seu quadro só- exercia funções docentes em Bragança. Recencio/proﬁssional, (…) o Filó parece saber u lizar temente, dedica grande parte do seu tempo à
bem os ensinamentos de [Daniel] Goleman. (…) pintura e à escrita cria va. Desde outubro de
A terapia na esplanada, nos ensaios de teatro, na 2012, par cipou em duas coletâneas de contos
Associação, garante um desfecho conseguido." e três de poesia. Lançou recentemente o seu
primeiro romance “As Animadas Tertúlias de um
Manuel Leal
Homem Inquieto”, Pastelaria Studios Editora 2013.
"Resplandece uma linguagem clara, concisa
subjacente a uma densidade psicológica muito
profunda... diria que é uma escrita com alma e,
sobretudo, muito ligada ao nosso quo diano (…)."
Elisete Afonso
"Acabei de ler (...) e ﬁquei com aquela sensação de querer mais e mais. Foi uma leitura
tão agradável, tão diver da, com tantas lições e
ensinamentos (...). O livro manifesta o que lhe
vai na alma, é um transbordar de sen mentos e
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1.5.87

Professora acusada de ter 1.5.88 Mulher que consen a abuso
dado uma dentada a uma cride duas ﬁlhas e uma neta foi
ança de sete anos em Vinhais
condenada a 7 anos de prisão
(2013-05-28 14:11)

(2013-05-29 09:37)

O Tribunal de Mirandela condenou ontem uma
mulher a sete anos prisão por abuso sexual de
duas ﬁlhas e de uma neta menores em coautoria
com um vizinho também sentenciado a seis anos
e meio de prisão.

"O que pra caram é nojento inqualiﬁcável e
vergonhoso", sublinharam os magistrados judiciO pai de uma criança de sete anos de Vinhais ais, ao divulgarem o acórdão.
acusou uma professora de ter dado "uma dentada no braço" do ﬁlho, um caso que a direção O cole vo de juízes deu como provado que a
do agrupamento de escolas conﬁrmou à Lusa que mulher de 54 anos, " nha conhecimento e pro"está a averiguar".
movia" relações sexuais de duas ﬁlhas de 11 e 13

João Paulo Mar ns contou à Lusa que o ﬁlho
apareceu em casa, no dia 14, "com a mordidela
no braço" e que contou "que nha sido uma
professora que o nha mordido" por se ter pegado
no recreio com outro colega, a quem a criança deu
uma dentada.
O pai adiantou que já fez uma par cipação ao
agrupamento de escolas Afonso III de Vinhais e
que apresentou queixa no Ministério Público e na
GNR, além de ter levado a criança ao gabinete de
Medicina Legal de Bragança, para ser observada.

anos e uma neta de cinco anos com um vizinho
reformado de 74 anos, atos em que também
par ciparia.
O caso ocorreu na aldeia do Cachão, concelho
de Mirandela, no distrito de Bragança, e foi
desvendado pela Polícia Judiciária que, em julho
de 2012, deteve os dois adultos, que aguardaram
julgamento em prisão domiciliária com pulseira
eletrónica.
As crianças foram imediatamente re radas à
mulher e ins tucionalizadas. A mulher era viúva e
prestava serviços de empregada domés ca na casa
do reformado, com quem manteria uma relação,
segundo a acusação.
O Tribunal deu como provado que, entre 2009 e
2012, as três crianças foram sujeitas a abusos em
casa do arguido, recebendo dinheiro e prendas
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para não oferecerem resistência e não contarem a e todas as crianças e professores envolvidos no
terceiros.
programa.
Os dois arguidos foram condenados por três
crimes de abuso sexual de menores na forma
con nuada.
Fonte: Agência Lusa

1.5.89

1.5.90 Rotary Clube de Bragança faz 10
anos (2013-05-29 10:02)

Certame de Teatro Escolar Transfronteiriço “Ar stas del Duero”
apura hoje os vencedores em Miranda do Douro (2013-05-29 09:59)
O Rotary Clube de Bragança comemora no dia 31
de maio o décimo aniversário. Uma década de
a vidades direcionadas para o meio social local.

Fortemente implantado na cidade e região,
Hoje disputa-se a ﬁnal do IV Certame de Teatro
têm sido muitas as a vidades que o Rotary Clube
Transfronteiriço do programa educa vo “Ar stas
de Bragança tem promovido, sempre em estreita
del Duero”, no Auditório Municipal de Miranda
colaboração com a sociedade em que se insere,
do Douro.
cumprindo o lema rotário “dar de si antes de
pensar em si”.

Neste programa par ciparam mais de 150 crianças do território do Agrupamento Europeu de
Cooperação Territorial AECT Duero-Douro, pertencentes a diferentes escolas dos dois lados da Raia.
Nesta quarta feira, os grupos seleccionados
nas eliminatórias de Mogadouro (Portugal) a 21
de maio, e de Villaralbo (Zamora) a 23 de maio,
voltarão a representar as suas obras e o jurado vai
escolher três grupos vencedores do 4º Certame.

Desta sua intervenção social são exemplo as
bolsas de estudo que tem atribuído a alunos de
diferentes níveis de ensino, apoios a ins tuições de
solidariedade social, a dinamização de a vidades
ar s cas e despor vas, a criação da Universidade
Sénior, ou a promoção de um programa de saúde
cardíaca.

A comemoração do décimo aniversário ﬁcará
marcada pela assinatura de protocolos de saúde
cardíaca, por uma palestra do professor Doutor
Lopes Gomes, in tulada “Prevenção cardiovascular e morte súbita”, E por uma outra palestra da
Professora Doutora Fá ma Pimaparel in tulada
Estarão presentes representantes da Câmara
“Paz através do servir”.
Municipal de Miranda do Douro; o Director Geral
do AECT Duero-Douro, José Luis Pascual Criado
228

1.5.91

Presidente da CIM Trás-osMontes espera que comunidades intermunicipais sejam
repensadas (2013-05-29 17:16)

O autarca defende, a tulo pessoal, que as
comunidades intermunicipais "necessitam de
escala" e de um "ajustamento às diferentes realidades".
A CIM de Trás-os-Montes foi criada há quatro
anos, cons tuída por 15 municípios dos distritos
de Bragança e Vila Real. No ﬁnal de 2012, cinco autarquias do Alto Tâmega manifestaram a intenção
de se separar e criar uma nova CIM para aquela
zona.

Fonte governamental informou a agência Lusa
que o execu vo vai trabalhar com os grupos
parlamentares para ultrapassar a declaração de
O presidente da Comunidade Intermunicipal
incons tucionalidade de normas do estatuto das
(CIM) de Trás-os-Montes aﬁrmou hoje esperar
en dades intermunicipais e da transferência de
que o chumbo do Tribunal Cons tucional sirva
competências do Estado para as autarquias.
para o Governo promover uma reﬂexão sobre
estas organizações territoriais.
Na proposta do Governo as Comunidades Intermunicipais (CIM) iriam ser reduzidas de 23 para
21, alterando a organização dos municípios em
Trás-os-Montes e no centro do país, num novo
Beraldino Pinto é autarca de Macedo de Cavmapa que fazia coincidir as fronteiras das CIM com
aleiros e preside à comunidade intermunicipal que
as das sub-regiões NUT III.
junta 15 municípios da região de Trás-os-Montes,
HFI/ZO // ZO
cinco dos quais avançaram com a intenção de
Lusa/ﬁm
cons tuir uma nova comunidade.
Fonte: Agência Lusa
O autarca social-democrata espera que a
declaração de incons tucionalidade da lei sobre o estatuto das comunidades intermunicipais
permita uma reﬂexão alargada sobre o que se 1.5.92
pretende para estas organizações.
"Seria importante aproveitar para reﬂe r qual
será a escala mínima, o que está também associado às competências, e que escala precisam para
cumprir os obje vos", defendeu.

MTI fez ponto de situação do projeto das Minas de Ferro de Moncorvo (2013-05-29 23:08)

O presidente da CIM de Trás-os-Montes entende
que "não era de todo imprevista" a decisão do
Tribunal Cons tucional, conhecida na terça-feira,
sobre a lei do an go ministro Miguel Relvas.
"O que está em causa agora é se o Governo
vai apenas tentar explorar a parte declarada No passado dia 24 Maio, Sexta-feira, a MTI Ferro
incons tucional ou se aproveita para fazer uma de Moncorvo S.A comemorou em Torre de Monreﬂexão, introduzir ou corrigir alguns aspetos que corvo o Dia Europeu dos Minerais.
têm menos acolhimento".
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Ambiental que estão decorrer a bom ritmo.
[EMBED]

Durante o dia realizaram-se a vidades experimentais na área da geologia com os alunos do
Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo e
às 18h00 decorreu a conferência “Da Jangada de
Pedra de José Saramago ao Minério de Ferro de
Torre de Moncorvo: uma visita ao nosso passado
mais remoto”.
A palestra, da responsabilidade de Rui Dias,
Professor Associado com Agregação da Universidade de Évora com experiência na estrutura da
região, ajudou os presentes a perceber o porquê
da existência do jazigo de ferro de Moncorvo.
De seguida teve lugar a inauguração da exposição
“Evolução; Portugal antes da História”, na an ga
estação ferroviária de Torre de Moncorvo, que
poderá ser visitada até ao dia 24 de Junho.

Encerrou a sessão Teresa Ponce Leão, Presidente
do Laboratório Nacional de Energia e Geologia,
que referiu que o potencial geológico de Portugal
representa cerca de 1 % do produto interno bruto
e que este recurso que Torre de Moncorvo possui
muito contribui para este valor. Salientou ainda
que tomou nota e vai levar as preocupações do
Presidente da Câmara, acrescentando que os
recursos devem ser usados com responsabilidade
e devem ser em 1ª instância usados na região que
os produz.

1.5.93 Oﬁcina de cuscos pretende reabilitar tradição gastronómica
do concelho de Vinhais
(2013-05-29 23:22)

O Presidente da Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo, Aires Ferreira, presidiu ao ponto
de situação do projeto das minas de ferro de
Moncorvo. Referiu que o Município está sa sfeito
com o rumo que as coisas estão a levar e com os
0,5 % dos royal es des nados a projetos locais e
regionais.
No entanto, aproveitou o momento para mostrar à
representante do Secretário de Estado da Energia
e Geologia, Teresa Ponce de Leão, presente na
cerimónia, as suas preocupações rela vamente
à entrega da gestão desses projetos à Direção
Regional de Energia e Geologia, esperando que
na contratualização da exploração deﬁni va seja
salvaguardada uma forma de gestão em que o
Município tenha uma palavra a dizer.
Vítor Correia, Presidente do Conselho de Administração da MTI, explicou os trabalhos que a
empresa está a desenvolver na região desde a
avaliação dos recursos geológicos, o po de produtos, o mercado e a procura potencial, as opções
de lavra, as opções logís cas estando a empresa
a estudar atualmente o transporte do minério
através do Rio Douro e os Estudos de Impacto
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A Associação TARABELO vai organizar no ﬁm-desemana dos dias 29 e 30 de junho, na aldeia de
Fresulfe, uma oﬁcina sobre um peculiar alimento
transmontano designado de cusco.

A Associação TARABELO é uma organização sediada em Vinhais, Trás-os-Montes, que explora as
temá cas do desenvolvimento rural e da conservação da natureza e tem por principal objec vo a
criação de sinergias que possam tornar as aldeias
e o seu peculiar modo de vida atrac vas aos seus
habitantes, dando a conhecer o seu património
e a sua profunda ligação com a manutenção da
biodiversidade.

Após a celebração da importância dos Moinhosde-água e a colocação em funcionamento dos
mesmos no passado mês de Abril, a Tarabelo pretende agora chamar a atenção para a existência
do Cusco transmontano.

ruas de Lisboa e que serviam para aplacar a fome
dos plebeus, embora também seduzissem os paladares dos nobres e da realeza. D. João III foi um
dos reis que não lhe resis u e o neto, D. Sebas ão,
chegou a legislar contra o seu consumo excessivo.

Os cuscos começaram por acompanhar as rotas da islamização, mas aos poucos seguiram
o rumo de outras conquistas, expansões e emigrações e espalharam-se pelo mundo. No Brasil,
em Cabo Verde, em Macau e em Moçambique há
pratos de cuscos, preparados com os ingredientes
Tendo desaparecido de lugares mais evidentes locais, como a mandioca, o inhame, o milho ou o
como o sul e centro de Portugal, encontra-se bem arroz. Muito diferentes entre si, estes cuscos, ou
cristalizado na tradição transmontana, apesar do cuscuz, como mais frequentemente se chamam,
escondem retalhos de história comuns, a que os
seu sério risco de desaparecimento.
portugueses, nalguns casos, não são alheios.
Este saboroso recurso gastronómico encerra
histórias e saberes ancestrais, que Associação Dos cuscos se pode dizer que são grãos carTARABELO pretende dar a conhecer a todos, com regados de memória. Mas não são grãos simples,
o apoio das mulheres que ainda mantêm esta nascidos da terra. Antes resultam de gestos hábeis,
suaves e pacientes de mulheres que acariciam a
ac vidade.
farinha até a transformarem em pequenos ﬂocos
Mais dados sobre os cuscos
brancos.
O Cusco é um alimento produzido a par r da
farinha da variedade de trigo barbela, e chegou
ao nosso país através da inﬂuência magrebina,
aquando da presença muçulmana em Portugal.

Gestos que guardam as memórias onde muitos
reconhecem a sua iden dade e que a outros
IFRAME: h p://www.youtube.com/embed/vvwTx5xHPhA
permitem descobrir sabores que não reconheciam
como nossos.
“Os cuscos de Trás-os-Montes, feitos a par r do
trigo Barbela, são outro exemplo da transforAcabados de cozer a vapor, os cuscos chamam-se
mação de um recurso local num alimento que
≪carola≫, e são comida de refeições rápidas e
pode conservar-se durante largos meses, e que
frugais, como o pequeno-almoço ou o lanche,
no passado subs tuía produtos como a massa e o
simples ou acompanhados com açúcar e mel.
arroz, mais pesados para a economia familiar, e
Ainda quentes, costumavam ser a tentação da
por isso consumidos sobretudo em dias de festa.
criançada, que tentava sempre surripiar um pouco,
para sa sfação da sua gulodice.
Os cuscos chegaram à Península Ibérica pela
mão dos conquistadores muçulmanos, que os
Quando secos, os cuscos transmontanos cozinhamtrouxeram do Magrebe, onde eram um alimento
se de forma semelhante ao arroz e associados aos
importante das tribos berberes. É com alguma
produtos locais, como os enchidos ou os cogumeperplexidade que os vamos encontrar hoje em
los silvestres. Também se preparam cuscos doces,
Trás-os-Montes, uma região que quase não sofreu
cozidos em leite e enfeitados com canela, numa
inﬂuências da cultura muçulmana. Contudo, se
receita idên ca à do arroz-doce sem ovos.
pensarmos que nas suas terras isoladas se refugiaram muitos judeus herdeiros das tradições
Versáteis na adaptação aos produtos e ao realimentares andaluzas e magrebinas, talvez esceituário da região e de sabor inimitável, os cuscos
tejamos no bom caminho para desvendar esse
sobreviveram em Trás-os-Montes durante séculos.
mistério.
Hoje são, para muitos, surpresas que descobrem
nas feiras e nos mercados locais ou nas mesas hosSabe-se que no século XVI eram vendidos nas
231

pitaleiras dos transmontanos. Produto an go mas 1.6
inteiramente actual, os cuscos avivam memórias
para uma história a refazer, para uma ac vidade
1.6.1
tradicional a renova” – in MemóriaMédia .

1.5.94

Junho
Vi cultores e actores juntos em
protesto em Vila Real contra Passos (2013-06-01 10:00)

Moncorvo comemora “Dia
Mundial da Criança” com cinema (2013-05-30 10:25)
Vi cultores do Douro, actores e elementos do
movimento "Que se lixe a troika" juntaram-se ontem, em Vila Real, para vaiarem e assobiarem o
primeiro-ministro.

No próximo dia 3 de Junho os alunos dos jardinsde-infância do concelho de Moncorvo e Centro
Paroquial de Torre de Moncorvo assistem à exibição do ﬁlme “Back to Gaya – Pequenos Heróis”
pelas 10h00 no Cine-teatro de Torre de Moncorvo.

Em frente ao Teatro de Vila Real, onde decorria a
gala de entrega do Prémio Douro Empreendedor,
os manifestantes assobiaram e gritaram palavras
de ordem como "gatuno" ou "Passos para a rua,
a luta con nua" quando Pedro Passos Coelho
chegou.
Entre a cerca de uma centena de manifestantes
encontravam-se vi cultores do Douro, que empunhavam faixas onde podia ler-se "Não às novas
regras ﬁscais para a lavoura" ou "A Casa do Douro
é nossa, queremos a devolução dos seus direitos".

O alerta foi lançado pela Associação dos ViÀ tarde são os alunos do 1º ciclo de Torre de vinicultores Independentes do Douro (Avidouro)
Moncorvo que par cipam na sessão de cinema. A e surge em resultado das novas obrigações ﬁscais
festa contará ainda com uma pequena surpresa e a que os agricultores estão sujeitos.
um lanche convívio entre os alunos.
Todos os agricultores com ac vidade comerO ﬁlme de animação conta a história de uma cial vão passar a ser obrigados a declarar o início
diver da corrida de criaturas de orelhas peludas, de ac vidade e estão sujeitos a IVA se ob verem
muito mais pequenas que os humanos, que se um rendimento anual bruto superior a 10 mil
encontram em vias de ex nção porque alguém euros. Têm ainda de passar factura de todas as
roubou o cristal mágico, o Dalamite, sem o qual o transacções comerciais.
seu mundo não consegue sobreviver. É então que
Boo e Zino embarcam numa perigosa missão para Os produtores durienses queixam-se ainda de
o recuperar.
uma crise que se arrasta há mais de uma década,
com quebras consecu vas nos rendimentos em
contrapar da ao aumento dos factores de pro232

1.6.2 Tribunal diz que INEM pode re rar helicóptero de Macedo de CavJá os atores e técnicos da Filandorra ves ram-se
aleiros, mas autarcas vão recorrer
dução.

de negro e amordaçaram a boca para protestarem
contra a falta de apoios à companhia de teatro.

(2013-06-01 10:09)

A Direcção Geral das Artes (DGArtes) não atribuiu à
Filandorra o apoio quadrienal, a que a companhia
se nha candidatado.
Trabalham neste grupo 15 pessoas, entre colaboradores e efec vos. "Queremos fazer teatro e
estamos aqui para protestar contra o corte radical
nos apoios que nos atribuíram", aﬁrmou o director
da companhia David Carvalho.
O Tribunal Central Administra vo (TCA) do Norte
O grupo de teatro empunhou uma faixa onde
rejeitou a providência cautelar dos autarcas
estava escrito "Filandorra 25 anos a fazer teatro
do distrito de Bragança contra a re rada do
em Trás-os-Montes".
helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros e
entende que o meio aéreo pode ser deslocalizado.
David Carvalho apelou ainda à solidariedade
do "também transmontano" Pedro Passos Coelho.
Alguns elementos do movimento "Que se lixe
a troika" anteciparam ainda a manifestação agendada para sábado, um pouco para todo o país, e
aproveitaram para pedir, mais uma vez, a demissão do execu vo de Passos Coelho.

A decisão, a que a Lusa teve hoje acesso, revoga a
anterior sentença do Tribunal Administra vo e Fiscal (TAF) de Mirandela, que aceitou a providência
cautelar, mas não é deﬁni va.

O helicóptero vai manter-se em Macedo de
O primeiro-ministro cumpre hoje o primeiro
Cavaleiros por mais algum tempo já que os mude dois dias de visita a Trás-os-Montes, seguindo
nicípios podem recorrer para o Supremo Tribunal
depois, no sábado, para o distrito de Bragança.
Administra vo e a decisão só terá efeito se for
conﬁrmada e quando transitar em julgado.
Lusa
A Lusa contactou o presidente da Câmara de
Torre de Moncorvo, Aires Ferreira, que coordena o
processo judicial intentado pelos autarcas, e que
não quis comentar, remetendo explicações para o
advogado, que se encontra incontactável.
Contacto pela Lusa, o gabinete de imprensa
do INEM referiu apenas que o Ins tuto Nacional
de Emergência Médica "não comenta".
O acórdão do TCA do Norte data de 03 de maio
e dá razão aos recursos do Ministério Público,
Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN)
e INEM da decisão do TAF de Mirandela, que
aceitou a providência cautelar apresentada em
agosto de 2012.
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Com esta ação, os autarcas conseguiram impedir o INEM de deslocar o meio de socorro aéreo
de Macedo de Cavaleiros para Vila Real, como
estava previsto a 01 de outubro de 2012.
A providência cautelar foi fundamentada com o
incumprimento por parte do Ministério da Saúde
dos protocolos celebrados com os municípios da
região, em 2007, que garan am o helicóptero
do INEM como contrapar da do encerramento
noturno dos centros de saúde.
O TCA do Norte entendeu que existe realmente um
"contrato", mas com a ARSN e não com o Estado
ou com o INEM que é o dono dos helicópteros e,
segundo a decisão judicial, pode "fazer a racionalização dos meios de transporte" e "avaliar e deﬁnir
os meios de emergência médica, designadamente,
onde devem exis r e quantos helicópteros".

O advogado dos autarcas do distrito de Bragança garan u hoje à Lusa que já recorreu da
decisão judicial que rejeita a providência cautelar
para a manutenção do helicóptero do INEM em
Macedo de Cavaleiros.
Paulo Moura Marques explicou que "há mais
de uma semana" deu entrada no tribunal o recurso "com pedido de efeito suspensivo", o que
signiﬁca que o meio aéreo de socorro ﬁca na região
até decisão do Supremo Tribunal Administra vo.
Até lá, "vale a decisão da primeira instância",
assegurou o advogado, explicando que prevalece
a medida cautelar decretada pelo Tribunal Administra vo e Fiscal (TAF) de Mirandela, que impede a
re rada do helicóptero. Agência Lusa

Este tribunal não vislumbrou os prejuízos invocados que a re rada do helicóptero poderia
causar até à decisão da ação principal no TAF de
Mirandela.
Os juízes concordaram com a argumentação
do INEM de que "não é pelo facto de o helicóptero
não estar sedeado em Macedo de Cavaleiros que
serão, sem mais, perdidas vidas humanas".

Anónimo (2013-06-01 16:03:51)
que metam umas rodas ao Hospital de Macedo e que
o levem p outro lado tb
vergonhoso.......nem deveriamos pertencer a este
miseravel país.
ao menos que nos rem desta pobreza e entreguem
esta regiao a Espanha

"A deslocação para outro local, só por si, não
re ra o acesso aos meios de emergência adequados e em tempo ú l. Em termos de logís ca até
pode ser mais eﬁciente", argumenta a sentença, Anónimo (2013-06-01 16:10:01)
citando um estudo que o INEM juntou ao processo Concordo caro/a amigo/a por mim ia já hoje o heli
que "diz exatamente que em termos logís cos não embora—-aﬁnal ele serve para socorrer gente,mas nós
se jus ﬁca o helicóptero sedeado em Macedo de nao somos considerados humanos ao que parece,por
Cavaleiros".
isso tem de o rar para ir para uma civilizaçao
A aeronave é, de entre a frota aérea nacional
do INEM, a que mais ocorrências assiste em Portugal.
Os autarcas locais lembram que "o distrito de
Bragança é o que está mais afastado dos hospitais"
de referência.
Autarcas de Bragança recorreram da decisão
judicial sobre helicóptero do INEM
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palmas para aqueles que lutam pela sua re rada e
oxalá que nunca sintam remorso por aquio que estao
a fazer

Anónimo (2013-06-02 13:02:19)
agora so se preocupam com eleições pelo menos em
macedo agora sair o heli nem querem saber e assim
as pessoas que temos fechem tudo mandem embora
tudo acabem de vez com macedo..

1.6.3

Ambientalistas avançam com hateiro como Património Mundial deixar de fazer
nova queixa na UNESCO contra sen do".
barragem do Tua (2013-06-01 10:14)

A barragem de Foz Tua tem sido objeto de
contestação de associações ambientalistas e movimentos regionais de defesa do vale e da Linha
do Tua, entretanto desa vada. Os opositores do
empreendimento em construção há dois anos,
em Trás-os-Montes, alegam que a barragem vai
também afetar o Douro Vinhateiro, Património da
Humanidade e pretendem que a en dade internacional responsável pela classiﬁcação, a Unesco,
ajude a travar a obra.

Várias associações e movimentos ambientalistas
anunciaram hoje que vão avançar com uma
nova queixa junto da UNESCO contra os alegados
impactos nega vos da barragem de Foz Tua no
Douro Património da Humanidade.

A barragem, concessionada à EDP, começou a
ser construída há dois anos e os trabalhos sofreram um abrandamento durante o período em
que a Unesco esteve a analisar uma anterior
queixa apresentada pelo Par do Ecologista "Os
Verdes".
A conclusão da obra foi adiada um ano, estando
agora prevista para 2016.

Esta é apresentada como a primeira ação da
nova Plataforma Salva o Tua - Associação de
A Plataforma Salvar o Tua é cons tuída pela
Defesa do Ambiente, fundada hoje por nove assoGEOTA (Grupo de Estudos de Ordenamento do
ciações ambientais e por uma quinta de produção
Território e Ambiente), Liga para a Proteção da
vinícola da região.
Natureza, Sociedade Portuguesa para o Estudo
das Aves, Quercus (Associação Nacional de ConA plataforma entende que a recente decisão
servação da Natureza), Coordenadora de Afetados
da UNESCO, que considerou a barragem compelas Grandes Barragens e Transvazes, Associação
pa vel com o estatuto do Douro Património da
dos Amigos do Vale do Tua, ALDEIA (Ação, LiberHumanidade e permite o avanço das obras condade, Desenvolvimento, Educação, Inves gação,
templa "insigniﬁcantes medidas de minimização e
Ambiente), FAPAS (Fundo para a Proteção dos
compensação dos impactes nega vos".
Animais Selvagens) GAIA (Gripo de Ação e Intervenção Ambiental) e Quinta das Murças.
A Plataforma Salvar o Tua "enviou a todos os
HFI // JGJ
membros do Comité do Património Mundial da
Lusa/ﬁm
UNESCO um relatório que demonstra a incompatFonte: Agência Lusa
ibilidade da construção da barragem de Foz-Tua
com os valores protegidos, na sequência da classiﬁcação do Alto Douro Vinhateiro – Património
Mundial", refere, em comunicado.
Os subscritores da queixa frisam que "visa alertar
para a necessidade de alteração da proposta de
decisão ﬁnal do Comité do Património Mundial
da UNESCO, a ter lugar no Camboja entre 16 a 27
de Junho, no sen do de recomendar a suspensão
completa das obras de construção da barragem,
sob pena de a classiﬁcação do alto Douro Vin235

1.6.4

Mistério”
de
Teresa
"A Árvore", exposição de Mar- 1.6.5 “O
Salgueiro no Teatro de Vila Real
garida Tengarrinha no Centro de
(2013-06-02 10:35)
Fotograﬁa Georges Dussaud em
Bragança (2013-06-02 08:11)

O ano de 2012 viu chegar o primeiro álbum de
originais da Teresa Salgueiro . Pela primeira vez,
a ar sta entregou-se à composição das músicas e
à escrita das letras de todos os temas.
Inaugurou no dia 31 de Maio às 17,30h a
exposição "A Árvore" da Pintora Margarida
Tengarrinha, no Centro de Fotograﬁa Georges
Dussaud em Bragança.

O seu percurso de 25 anos de dedicação ininterrupta à música culminou na criação de uma
oﬁcina de composição com músicos seleccionados
por si.

Esta exposição integra-se no programa cultural Durante um mês, o grupo re rou-se para o Condo VII Congresso Florestal Nacional e manter-se-à vento da Arrábida e montou de raiz um complexo
estúdio de gravação. Rodeados pela majestosa
durante todo o mês de Junho.
Serra da Arrábida, diante do imenso oceano, num
A organização desta exposição pertence à Comis- ambiente de contemplação e in midade, Teresa
são de Organização do VII Congresso Florestal Salgueiro e os músicos veram acesso a uma
experiência única que marcou de forma indelével
Nacional e à Câmara Municipal de Bragança.
o colec vo neste seu primeiro trabalho.
Titulo: “A Árvore”, exposição
Onde: Centro de Fotograﬁa Georges Dussaud em
Bragança
Quando: de 31 de Maio a 30 de Junho
Entrada: Livre

A música foi pensada especiﬁcamente para
ser reproduzida ao vivo. Em palco é recriado o
leque das diversas emoções presentes nos diferentes temas, convidando o público a par cipar da
essência e da energia geradas em cada concerto.

Teresa Salgueiro: voz, piano
Carisa Marcelino: acordeão
Óscar Torres: contrabaixo
IFRAME: h p://ﬁles.slidesnack.com/iframe/embed.html?hash=b7n3yknx
André
Filipe Santos: guitarra
&wmode=transparent
&bgcolor=EEEEEE
Rui Lobato: bateria, percussão e guitarra
&t=1370135009 &type=presenta on
Quando: 29 de junho de 2013
Onde: Auditório Exterior do Teatro de Vila Real
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Hora: 22:30 horas
Entrada: Livre

1.6.6

De 27 de maio a 9 de junho, o Centro Cultural de
Macedo de Cavaleiros acolhe a exposição “Geoparques de Portugal” criada no âmbito do Fórum
Português de Geoparques e que marcou presença
na GeoExpo realizada em janeiro na Assembleia
da República. Ontem, dia 29, o GTC realiza uma
ação de sensibilização aos militares da GNR no
Geoparque Terras de Cavaleiros posto territorial de Macedo de Cavaleiros.

assinala a Semana Europeia de No próximo sábado, dia 1 de junho, o Secretário
Geoparques (2013-06-02 10:56)
de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território, Paulo Guilherme Lemos, visita o GTC e irá
inaugurar, às 12h, a sua sede, localizada no R/C do
Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros.
A inicia va é também alargada à rádio local
(Rádio Onda Livre) e às redes sociais, nomeadamente ao Facebook. Na página oﬁcial do GTC
(www.facebook.com/terras.cavaleiros) é lançado
um concurso de perguntas entre 3 e 7 de junho,
que procura aprofundar o conhecimento das
pessoas sobre este projeto, e oferece 10 mochilas
A Semana Europeia de Geoparques assinala-se
de caminheiro aos vencedores, desaﬁando-os a
de 24 de maio a 9 de junho em toda a Rede Eupar r à descoberta dos 24 percursos pedestres no
ropeia de Geoparques (EGN). O Geoparque Terras
território.
de Cavaleiros (GTC) associa-se a esta inicia va
que promove a biodiversidade, o património
As a vidades da Semana Europeia de Geopargeológico, a geoconservação, a economia e a
ques em Macedo de Cavaleiros são alargadas
preservação ambiental no território através da
além da data de comemoração oﬁcial. Entre 11
realização de eventos des nados a informar
e 14 do próximo mês, a exposição “Geoparques
e sensibilizar a população sobre as a vidades
de Portugal” estará patente em alguns dos estabgeoturís cas e educa vas no território.
elecimentos de ensino do Agrupamento Ver cal
de Escolas. Nos dias 6, 7, 11 e 12 os alunos de 4
O programa de a vidades iniciou com a parturmas do 1º Ciclo par ciparão com a ajuda da
cipação do GTC na V Macedo Mostra nos dias 24,
equipa técnica do GTC num dos novos programas
25 e 26 úl mos. No sábado, dia 25, foi inaugurada
educa vos.
a Estação de Biodiversidade de Santa Combinha,
com um percurso interpreta vo guiado ao longo
Em junho, que é também o mês do ambiente,
dos 2,6 km, onde foi possível observar algumas das
os alunos do ensino pré escolar do Polo I e os do
43 espécies de borboletas diurnas aqui presentes.
1º Ciclo dos Polos I e II, no âmbito do projeto EcoNesse mesmo dia, foi realizada uma reunião do
Escolas, apresentam um conjunto de trabalhos
Conselho Cien ﬁco do GTC que contou com a
que abordam a temá ca da energia e da água,
presença de Elisabeth Silva, responsável pela área
numa exposição patente no Centro Cultural entre
das ciências da Comissão Nacional da UNESCO.
os dias 1 e 7.
No dia seguinte, o Parque Municipal de Exposições
acolheu a 9ª edição do Dia do Agricultor, num dia
que procurou homenagear os homens e mulheres
da lavoura, promovendo também este importante
setor na economia local e nacional.

No dia 5, a comemoração do Dia Eco-Escolas
e do Dia Mundial do Ambiente leva as crianças a
realizarem às 10h uma “marcha pelo ambiente”
com o tema Proteção Ambiental.
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A 13 de junho, os alunos do jardim de infância de
Morais organizam nesta localidade o Mercadinho
Sustentável, numa inicia va em que as crianças
apresentam os produtos gerados nas hortas criadas na escola e que eles semearam e cul varam
ao longo do ano. É altura também para venderem
alguns dos produtos transformados com base em
receitas saudáveis e sem desperdícios de resíduos.

– Associação de Defesa do Ptrimónio Arqueológico do Concelho de Macedo de Cavaleiros,
a Federação de Agricultura de Trás-os-Montes
(FATA), o Turismo do Porto e Norte de Portugal,
o Agrupamento Ver cal de Escolas de Macedo
de Cavaleiros, a Santa Casa da Misericórdia de
Macedo de Cavaleiros e a Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Macedo de Cavaleiros.

Sabe o que é o Geoparque Terras de Cavaleiros?
O Geoparque Terras de Cavaleiros é o território
correspondente à área administra va do concelho 1.6.7
de Macedo de Cavaleiros, em que são conjugados
o elevado valor geológico, internacionalmente
reconhecido, o notável património natural, a sua
iden dade cultural, os produtos locais, a rica
gastronomia e a arte de bem receber das suas
gentes.

Ligação
aérea
Trás-osMontes/Lisboa está a ser negociada com Bruxelas (2013-06-02 19:36)

O singular Património Geológico dá a oportunidade de realizar uma viagem ao interior da Terra,
despertando o interesse de geólogos de todo o
mundo. O Património Natural é diferenciador,
com paisagens deslumbrantes e preservadas ambientalmente.
Aqui, são muitas as tradições preservadas, mantendo viva a iden dade do povo, que conserva
o segredo de tratar a terra, a mestria com que
confeciona os seus pratos e o carinho com que
acolhe aqueles o visitam. O Geoparque Terras de
Cavaleiros assume um papel proa vo no sen do
de es mular o turista a viver experiências gra ﬁcantes, que o façam tornar-se num protagonista
a vo e não um mero observador da paisagem.
Contribui para a aﬁrmação deste como um desno geoturís co de excelência, que proporciona
vivências cien ﬁcas, educa vas e culturais, onde
todas as vertentes desta abordagem contribuam
para o desenvolvimento sustentável do território,
mantendo intactas as suas caraterís cas naturais
e a auten cidade das suas gentes. É coordenado
pela Associação Geoparque Terras de Cavaleiros,
que tem como associados a Câmara Municipal de
Macedo de Cavaleiros, a Associação dos Produtores Agroﬂorestais da Terra Quente (AGRIARBOL),
a Associação para o Desenvolvimento da Terra
Quente (DESTEQUE), a Coopera va de Educação
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL
(CERCIMAC), o Ins tuto Piaget, a Terras Quentes
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O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, aﬁrmou, em Bragança, que está à espera de "luz
verde" da Comissão Europeia para retomar a
carreira aérea entre Trás-os-Montes e Lisboa
suspensa há meio ano.

O Governo está, segundo disse, "em fase ﬁnal
de negociação com a Comissão Europeia (CE)" e
prefere "esperar mais algum tempo para ver se
tem luz verde" do que "avançar para depois ter de
dirimir um conﬂito" com Bruxelas.
Passos Coelho garan u que "o Governo não
abandonou esta ligação, tem dinheiro no orçamento re ﬁca vo" e espera "que ainda este ano
sejam retomadas as ligações". Segundo explicou,
o problema deste serviço, que há 15 anos liga
Bragança e Vila Real a Lisboa, é que não pode
con nuar a ser ﬁnanciado nos termos anteriores,
através de concessão pública a uma operadora
que recebia anualmente 2,5 milhões de euros
compar cipados por fundos comunitários.

1.6.8 Quercus acusa Governo de ilegaliDe acordo com o primeiro-ministro, "com base
dades (2013-06-02 19:42)
no isolamento extremo da região foi possível o
Estado concessionar e subsidiar esta ligação",
mas "à medida que as ligações rodoviárias vão
sendo feitas, a lei europeia não consente que este
sistema perdure".

"Ele tem de ser reavaliado", sublinhou, acrescentando que, "signiﬁca que em vez de obrigações
de serviço público, (há que) encontrar uma modalidade diferente, não para a empresa, mas apoio
direto àqueles que u lizam (a carreira aérea)".
A associação ambientalista Quercus acusou o
A proposta que o Governo está a negociar com a
Governo de violar legislação nacional e comuCE consiste em o serviço ser pago pelos utentes
nitária ao aprovar a construção da barragem de
que receberão do Estado "uma espécie de subsídio
Veiguinhas, em Bragança.
de compensação como acontece na Madeira".
"O que o Estado faz é apoiar as pessoas até
um determinado montante", indicou, sem quanﬁcar.

A posição da Quercus foi tornada pública no
dia em que o primeiro-ministro, Pedro Passos
A carreira aérea Bragança/Vila Real/Lisboa, que
Coelho, presidiu, em Bragança, à entrega da obra
se realizava há 15 anos, foi suspensa a 27 de
projetada há 35 anos e aprovada pelo atual Govnovembro de 2012 com o argumento de que o
erno, depois de sucessivos chumbos ambientais.
modelo de ﬁnanciamento nha de ser revisto.
"O primeiro-ministro deve ser responsabilizado
O Governo chegou a apontar para março o
pela decisão da construção da barragem no Parque
lançamento de novo concurso de concessão.
Natural de Montesinho", defende a associação
ambientalista, em comunicado.
Lusa
A Quercus "lamenta que o primeiro-ministro
se associe a este processo da pior forma possível,
tendo em conta que decorrem em tribunal processos rela vos à construção desta barragem e, tanto
quanto se sabe, a obra não teve ainda o necessário
visto do Tribunal de Contas".
A associação lembra que decorre ainda uma
ação judicial interposta pela Quercus junto do
Tribunal Administra vo e Fiscal de Mirandela
visando a suspensão da eﬁcácia e anulação da
Declaração de Impacto Ambiental.
Anónimo (2013-06-02 21:31:44)
é preciso alguém de fora dizer o k interessa ao país!!
tristeza, faz-me lembrar a primária: sra prof. posso ir
ao WC ?

A barragem de Veiguinhas é a segunda do projeto
do Alto Sabor e a única que ﬁcou por construir,
para resolver o problema da falta de água a Bragança.
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Fonte: Lusa

1.6.9

Dia da Amizade comemora-se a
10 de junho em Miranda do Douro
(2013-06-02 19:47)

Realiza-se no próximo dia 10 de Junho, no Recinto
de Nossa Senhora do Naso, Póvoa, Miranda do
Douro, o Dia da Amizade.

1.6.10 Casa da Cultura Mirandesa recebe a exposição “Universalis”
de Luís Ferreira (2013-06-04 22:58)

Este é um certame que anualmente junta mais de
um milhar de pessoas que pretendem passar um
“Universalis” é o nome da exposição que vai estar
dia diferente.
patente na Casa da Cultura de Miranda do Douro
Do programa são várias as a vidades a destacar, de 7 de junho a 1 de julho.
desde poesia, jogos tradicionais, animação musical, baile, convívio e muito diver mento.
Esta é uma organização da Câmara Municipal
de Miranda do Douro para promover o encontro
de idosos mirandeses.
Esta é uma mostra de pintura da responsabilidade do ar sta Luís Ferreira. Luís Ferreira nasceu
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em 1969 em França.Em 1982 chegou a Portugal
onde ﬁcou a residir. Filho de escultor António
Augusto Ferreira desde cedo demonstrou grande
interesse pela pintura, desenho e escultura.ue vai
estar patente na Casa da Cultura de Miranda do
Douro de 7 de junho a 1 de julho.

O prazo para candidaturas, iniciado a 3 de junho,
termina a 15 de julho mantendo-se nesta 5ª
edição os critérios de selecção, privilegiando o
número de pessoas beneﬁciadas, sustentabilidade
e relevância social. O orçamento do EDP Solidária
Barragens 2013 é de 200 mil euros.

Luís Ferreira está ligado na arte efémera, na
pintura de cariz, no simbólico, no cubico abstrato,
na representação humana e na cor e forma de
espaço.ue vai estar patente na Casa da Cultura de
Miranda do Douro de 7 de junho a 1 de julho.

O programa foi criado para apoiar a melhoria
da qualidade de vida das populações abrangidas
pelos inves mentos da EDP em novos projectos hidroeléctricos. A área elegível estende-se
por 15 concelhos, com predomínio da região de
Trás-os-Montes (Alfândega da Fé, Alijó, Carrazeda
Já fez várias exposições, algumas fora do país de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela,
e tendo assim obras um pouco por todo o mundo Mogadouro, Murça, Torre de Moncorvo, Vila Flor,
“Universalis” é uma retrospe va de algumas obras Amarante, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto,
Ribeira de Pena, Mondim de Basto, Sever do
do espólio do ar sta.
Vouga, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vale
de Cambra e Vieira do Minho).

1.6.11

Apoios da EDP Solidária Barra- As Candidaturas podem ser realizadas
gens sobem para 900 mil euros a par r deste site .
(2013-06-04 23:04)

1.6.12 Festa da Cereja de Alfândega
da Fé abre portas na Sexta
(2013-06-04 23:09)

5ª edição do programa abre candidaturas para
projectos sociais baseados nos concelhos abrangidos pelos inves mentos em novos projectos
hídricos
Uma das mais an gas Festas temá cas do
Nordeste Transmontano começa já na próxima
sexta feira. Trata-se da Festa da Cereja de Alfândega da Fé, que reúne mais de 100 expositores
A EDP lançou ontem a 5ª edição da EDP Solidária representa vos de vários setores de a vidade. O
Barragens, um programa de apoio a projetos evento abre portas a 7 de junho, pelas 18.00h, e
sociais que a nge assim os 900 mil euros de é inaugurado, oﬁcialmente, no dia 8 às 15.00h.
inves mento no conjunto das cinco edições. Os
32 projetos vencedores das edições anteriores A FESTA promete trazer as tão aguardadas cerejas,
beneﬁciaram cerca de 7.000 pessoas.
as primeiras da época, que em ano de quebra de
produção e atraso na maturação são esperadas já
241

com muita vontade. Mas o evento não se faz só Festa da Cereja de Alfândega da Fé.
de cereja e assume-se como ponto de encontro da
cultura e tradições locais. Gastronomia, tasquinhas, artesanato, produtos locais, animação e um
vasto conjunto de a vidades tornam a Festa da 1.6.13 Objetos arqueológicos "únicos
Cereja de Alfândega da Fé na verdadeira montra
na Península Ibérica" entregues
do concelho.

a Mogadouro (2013-06-06 00:07)

Com organização da Câmara Municipal, a inicia va concentra a grande parte das a vidades
no PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES. É por
lá que vão passar os grupos culturais concelhios,
responsáveis pela grande maioria da animação e
é também aqui que quem visitar Alfândega vai
ﬁcar a conhecer mais sobre a sua história, ao
assis r à recriação da “LENDA DOS CAVALEIROS
DAS ESPORAS DOURADAS” (dia 9 às 17.00h).
Trata-se de uma experiência de teatro na comunidade que envolve a Filandorra Teatro do
Nordeste, a Escola Municipal de Teatro (TAFÉ), a
população concelhia e que promete ser um dos
pontos altos da FESTA deste ano. Uma lenda que
remonta aos tempos da reconquista Cristã da
Península Ibérica e que explica a formação e atual
designação do concelho.

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN)
vai ceder ao município de Mogadouro quatro
dezenas de objetos arqueológicos "únicos na
Península Ibérica" nos termos de um protocolo
assinado hoje pelas duas en dades.

Os objetos arqueológicos, que foram achados
Mas esta não é a única novidade deste ano, a
naquele concelho, remontam a um período
cereja de Alfândega é o elemento principal de
cronológico que se situa ente os séculos primeiro
uma CERVEJA ARTESANAL que vai ser produzida
antes de Cristo e o primeiro da nossa era.
no concelho.
A Már r, A PRIMEIRA CERVEJA ARTESANAL DE
CEREJA de Alfândega da Fé, vai ser lançada durante a FESTA DA CEREJA (dia 9 às 16.00h). O
projeto nasce da capacidade empreendedora de 4
jovens alfandeguenses e insere-se no espírito da
FESTA DA CEREJA. É que o evento quer também
fazer o elogio à capacidade empreendedora das
gentes de Alfândega, que vão descobrindo nas
potencialidades do concelho formas de criação de
emprego e riqueza. Daí que vai ser fácil encontrar
no certame produtores locais, que apostam nos
produtos caracterís cos do concelho e representantes de áreas de negócio como o turismo.

"Trata-se, ao que tudo indica, de elementos funerários que estão situados num período histórico
de mudança de era", disse à Lusa o técnico da
DRCN Paulo Amaral.
Agora, a Câmara de Mogadouro e DRCN vão
iniciar um conjunto de escavações arqueológicas
na freguesia de Castro Vicente, que se situa cerca
de 30 quilómetros dos locais onde em 1995 foram
encontradas as primeiras peças deste conjunto
arqueológico.

"Para o verão de 2014 e 2015 está programado um
conjunto de escavações para se perceber se estas
peças estão inseridas num contexto sepulcral e
Esta é a verdadeira essência da Festa, um espara se apurar com mais exa dão a sua época
paço de promoção do que de melhor se faz em
cronológica", frisou o arqueólogo.
Alfândega da Fé. É assim há 31 anos, vai ser assim
de 7 a 10 de junho durante a edição deste ano da
Os achados foram descobertos no Salgueiral,
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um sí o arqueológico situado nas imediações da os-Montes e polí cas de apoio ao interior do país
vila de Mogadouro, aquando da construção de um equiparadas às pra cadas na Madeira e Açores.
bairro residencial.
Por seu lado, o presidente da Câmara de Mogadouro, Moraes Machado, disse que as peças são
de elevado valor e que vão enriquecer o espólio
do futuro Museu de Mogadouro cujo projeto está
ser elaborado pela DRCN.

As reivindicações constam de um documento
divulgado hoje e que foi entregue pelo presidente,
Eduardo Malhão, no sábado, ao primeiro-ministro,
durante uma visita a Bragança, na qual Pedro
Passos Coelho recebeu o representante dos empresários da região.

O Museu Arqueológico e Etnográﬁco de Mogadouro vai nascer num conjunto de imóveis Além do plano, que propõe que seja elabosituados junto ao castelo medieval e que foram rado com os principais agentes da região, o Nerba
reclama também que "o Governo avance com a
cedidos à autarquia por par culares.
aplicação de medidas de apoio e com a atribuição
Já Paula Silva, responsável pela DRCN, acres- de selos dis n vos de excelência e de valorização
centou que "as parcerias com o município de da marca Trás-os-Montes".
Mogadouro no campo arqueológico, na recuperação de imóveis de interesse histórico, ou A associação empresarial pede ainda que o
monumentos nacionais vem já de algum tempo", execu vo "recue na eliminação dos bene cios
sendo por isso "importante manter estas parce- ﬁscais à interioridade", nomeadamente na rerias", através da elaboração do projeto do futuro dução do IRC para as empresas do interior e que
"contrarie o sistema ﬁscal complexo e a carga
Museu daquele concelho nordes no.
ﬁscal elevada e desajustada da atual realidade
"As peças agora cedidas foram objeto de in- económica transfronteiriça, nivelando o sistema
ves gação e recuperação por parte de técnicos da ﬁscal português com Espanha".
DRCN", concluiu a responsável.
No rol das reivindicações estão também "polí cas
FYP // JGJ
estruturais de apoio ao interior e polí cas a vas
Lusa/ﬁm
de atra vidade, que incluam medidas de discrimFonte: Agência Lusa
inação posi va, equiparadas às pra cadas nas
regiões insulares e que impliquem um tratamento
igual, nomeadamente, no acesso à saúde, ao
1.6.14 Associação empresarial reclama ensino e à jus ça"

plano de recuperação de Trás-os- As acessibilidades são outras das preocupações
Montes (2013-06-06 09:30)
empresariais regionais, com o Nerba a defender
que "se eliminem as portagens na A23, na A24
e na A25, por não se considerar, de todo, que
essa medida afete o equilíbrio das contas públicas
mas, antes, introduza um princípio de equilíbrio
regional, em matéria de coesão territorial".
A conclusão da A4, incluindo o túnel do Marão, é
outras das pretensões da associação empresarial
que pede também a reposição da ligação aérea
Bragança/Vila Real/ Lisboa, suspensa há meio ano.
A Associação Empresarial do Distrito de BraA associação empresarial alerta ainda para a
gança, Nerba, reclama do Governo a elaboração
necessidade de "um plano de combate à econode um plano de recuperação da região de Trás243

mia paralela, muito sen da nesta região, e que no
todo nacional já vale 80 % das exportações e um A época balnear nas praias da Fraga da Pegada e
quarto do PIB (Produto Interno Bruto), deixando da Ribeira tem início a 15 de julho.
de fora das esta s cas um quarto da riqueza
produzida no país".
O Nerba reivindica ainda que "o Governo avance
com um plano que permita a renegociação da
dívida das empresas ao Estado e por essa via, o
acesso a linhas de ﬁnanciamento essenciais à sua
sobrevivência no mercado" e que a reforma da
PAC (Polí ca Agrícola Comum) "contemple o apoio 1.6.16
ao regadio e à produção, dando especial atenção
à regulamentação dos preços dos produtos".
HFI // MSP
Lusa/ﬁm

Aldeia de Miranda do Douro convida visitantes a fazer "Rondas
das Adegas" (2013-06-06 14:03)

Fonte: Agência Lusa

1.6.15

Praias do azibo mais uma vez reconhecidas com “Qualidade de
Ouro” (2013-06-06 09:34)

[azibo.jpg]
A freguesia de Atenor, em Miranda do Douro,
propõe-se revitalizar an gas proﬁssões e velhos
As duas praias do concelho de Macedo de Cav- costumes locais, através da denominada "Ronda
aleiros, na Albufeira do Azibo, foram reconheci- das Adegas", disse hoje o presidente da junta,
das com “Qualidade de Ouro” pela Associação Moisés Pêra Esteves.
Ambientalista Quercus.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou
que esta inicia va, agendada para sexta-feira,
sábado e domingo, é uma forma encontrada pela
A classiﬁcação tem como base a qualidade da junta de freguesia para tentar dar vitalidade a uma
água, de acordo com a listagem disponibilizada aldeia cheia de potencial ambiental, cultural ou
pelo Ins tuto da Água, responsável por realizar estenográﬁco "únicos".
as respe vas análises, ao abrigo da legislação
"As artes esquecidas como o latoeiro, o albardeiro,
nacional e comunitária.
o oleiro, as ﬁadeiras deram apenas alguns das
Este galardão conseguido de novo pela Albufeira proﬁssões do passado que serão mostardas às
do Azibo, representa um valor acrescido para novas gerações e ao público vindo do litoral, que
esta área balnear, a que se somam as sucessivas nunca teve contacto com está realidade", disse
Bandeiras Azuis, de Acessibilidade e a eleição da Moisés Pêra Esteves.
Praia da Ribeira como uma das 7 Maravilhas –
Praias de Portugal em setembro úl mo.
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1.6.17

Igreja de São Mar nho do Peso Nordeste Transmomntano, sediada em Torre
já está parcialmente restaurada Dona Chama - a Angelim - Atelier de Conservação
(2013-06-07 00:17)

e Restauro, e por técnicos de conservação e
restauro devidamente credenciados, tendo estado
envolvidos três colaboradores nos trabalhos realizados durante aproximadamente seis meses.
(Escultura e retábulo).

“Durante os trabalhos na escultura foram descobertos ves gios da policromia original e após
contacto com o pároco e com a anuência da
Comissão de Arte Sacra da Diocese de Bragança,
foi tomada a decisão de remover o repinte e
restaurar a imagem na sua policromia original”,
disse ao No cias do Nordeste Pedro Castro, reA igreja de São Mar nho do Peso, concelho de
sponsável técnico pela operação.
Mogadouro, já está a ser recuperada dos danos
causados por um incêndio que deﬂagrou no seu
Nesta primeira ação recuperou-se apenas um
interior no dia de Natal de 2010.
altar, faltando ainda realizar operações de conservação dos outros retábulos da igreja, que embora
não tenham sido tão daniﬁcados no incêndio,
ﬁcaram muito sujos em consequência do fumo
que a no Natal de 2010 a invadiu na sequência de
Um curto-circuito provocado pela iluminação
um incêndio.
do presépio que se encontrava montado junto
de um dos altares do templo esteve na origem
do acidente que quase destruiu por completo o
templo, não fosse o alerta na altura dado por uma
jovem que passava nas imediações da igreja e se 1.6.18 Perdiz dada como ex nta em
apercebeu do fumo que saía do interior do templo,
Portugal avistada em Trás-osalertando as pessoas que se encontravam num
Montes (2013-06-08 01:24)
café das proximidades.
Os
danos
provocados
pelas
chamas
foram"signiﬁca vos", já que os cinco altares
da igreja foram afectados, havendo mesmo um
que ﬁcou parcialmente destruído, enquanto os
outros sofreram danos "avultados" provocados
pelo fumo gerado pelo incêndio.
Mas o templo já se encontra a ser recuperado, graças ao empenho da população local que
quis ver a sua igreja novamente funcional. O
trabalho de restauro foi custeado pela Comissão
fabriqueira da Igreja Paroquial de São Mar nho do
Peso e por doações dos seus habitantes e amigos
da Terra, que conseguiram angariar o montante
para pagamentos desses trabalhos, num total de
aproximadamente dez mil euros.

O jornalista da RTP Luís Henrique Pereira anunciou hoje ter registado, em vídeo e fotograﬁa, a
perdiz-cinzenta no Nordeste Transmontano, na
Serra de Montesinho, quando a espécie não era
avistada em Portugal, “no mínimo, há 60 anos”.

Em declarações à Lusa, o jornalista aﬁrmou
O restauro foi efetuado por uma empresa do ter redescoberto esta espécie dada como ex nta
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em Portugal “por acaso, no dia 25 de maio, no 1.6.19
âmbito de ﬁlmagens para um documentário sobre
borboletas” realizadas pela equipa do programa
da RTP “Vida Animal em Portugal e no Mundo”.

“Os Verdes” querem esclarecimentos sobre exploração de
urânio próximo da fronteira portuguesa (2013-06-10 23:07)

“Foram vistos oito exemplares de perdiz-cinzenta,
que supomos serem quatro casais”, acrescentou
Luís Henrique.
A espécie, também conhecida como charrela,
é endémica da região ibero pirenaica e tem estado
em forte declínio em várias regiões da Europa,
disse, acrescentando que a Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves (Spea) referiu que a perdizcinzenta “não era vista em Portugal, no mínimo,
há 60 anos”.
“Penso que estamos perante uma descoberta
muito importante para a avifauna em Portugal, a
charrela ou perdiz-cinzenta nha desaparecido
do nosso território. Conhecem-se populações no
Norte de Espanha, mas em Portugal não aparecia,
de facto, há muito tempo”, disse.
Luís Henrique Pereira, recentemente galardoado
com o Prémio FAPAS (Fundo de Proteção Para os
Animais Selvagens), espera que a espécie tenha
voltado a nidiﬁcar em Portugal.
"Estamos a todo o tempo atentos e expectantes,
o trabalho no terreno não tem parado. Se o
avistamento foi muito importante, há agora que
comprovar o possível regresso da nidiﬁcação da
perdiz-cinzenta”, concluiu.
Fonte: Agência Lusa

A Deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, entregou na Assembleia
da República uma pergunta em que ques ona o
Governo, através do Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território, sobre o licenciamento de um projeto
de exploração de urânio na região de Salamanca,
a escassos quilómetros de Portugal, “uma a vidade de forte impacto ambiental e de elevado
risco, com eventuais consequências danosas também para o nosso país”, refere um comunicado
do par do.
“Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar
Os Verdes que está em processo de licenciamento
um projeto de exploração mineira de urânio na
região de Salamanca, em Espanha, mais concretamente em La Alameda de Gardón, a escassos
quilómetros da fronteira Portuguesa. O pedido
de licenciamento, feito pela empresa Berkeley
Minera España, S.A, é para desenvolvimento da
extração mineira de urânio a céu aberto, mas dos
detalhes em concreto não temos conhecimento”,
refere-se na pergunta enviada ao Governo.
Segundo o conhecimento que o par do ecologista tem desta matéria, “não foi elaborado
estudo de impacto ambiental, que seria de esperar num empreendimento desta natureza para
melhor conhecimento da extensão e dos efeitos
dos impactos da a vidade de extração mineira
e processos complementares, tanto em Espanha
como no território transfronteiriço de Portugal.
Existe ainda outro projeto, na mesma região, de
reabertura para exploração das minas de urânio
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de Retor llo-San dad, pela mesma empresa, português deu algum parecer sobre o projeto em
Berkeley Minera España, S.A e da mesma forma, causa, que contacto tem ou teve o Governo com
perto da fronteira portuguesa”.
as autoridades espanholas no sen do de conhecer
inicia vas e projetos com impactos transfronA exploração mineira de urânio é uma a vi- teiriços e no âmbito de projetos nucleares e
dade de elevado risco dado o potencial radioa vo radioa vos o par do ecologista ques ounou se as
deste minério. Uma a vidade com forte impacto comunicações entre os dois países são regulares
ambiental e consequências que perduram por e de que forma o nosso Governo é contactado ou
demasiados anos. De di cil controlo, a dispersão consultado.
da radioa vidade subjacente aumenta substancialmente com a remoção do minério de urânio do Neste caso par cular da exploração de urânio
subsolo e consequente exposição à super cie.
próximo a Salamanca, “Os verdes” querem saber
se estão devidamente assegurados os interesses
Por outro lado, produtos derivados do rádon, das populações portuguesas e acautelados os
com elevada radioa vidade, são susce veis de valores naturais e ambientais no nosso território
serem facilmente transportados nas par culas tendo em conta os impactos e perigos derivados
sólidas da atmosfera e de serem transportados desta a vidade.
a longas distâncias, entrando facilmente no sistema respiratório, nos ecossistema e na cadeia
alimentar, nomeadamente humana, aumentando
os riscos de contaminação e de doença grave.

1.6.20 Férias mágicas em Miranda do
Douro (2013-06-10 23:18)
O facto destes produtos com elevada radioat-

ividade se bio acumularem, agrava o efeito de
contaminação e dispersão na cadeia alimentar,
quer da fauna selvagem quer humana. São fatores
de elevado risco que não estacam em fronteiras.
Existe ainda o risco de contaminação de lençóis
freá cos comuns e de linhas de água, como é o
caso do rio Águeda, aﬂuente do rio Douro. São
riscos demasiado elevados, que têm de ser acautelados pelas autoridades portuguesas, mesmo que
a a vidade se desenvolva no país vizinho, porque
têm implicações transfronteiriças, podendo comCom o intuito de desenvolver a cria vidade, o
portar efeitos diretos para Portugal, defendem
espírito de equipa, e as relações interpessoais
“Os verdes”.
dos jovens mirandeses, a autarquia de Miranda
do Douro realiza as “Férias Mágicas” 2013.
Por estes mo vos, e porque se trata de uma
matéria delicada com repercussões que poderão
ter fortes impactos nega vos sobre a população
que habita a zona da raia, o Par do Ecologiasta “Os
Verdes” perguntou aos responsáveis do Governo,
De 01 de julho a 2 de agosto, as a vidades
nomeadamente ao Ministério da Agricultura, do
des nam-se à faixa etária dos 6 aos 10 anos. Já
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território,
os mais novos, dos 3 aos 5 anos podem par cipar
se tem conhecimento dos projetos de mineração
nos ateliers de 8 de julho a 2 de agosto.
de urânio a céu aberto em Espanha, na região de
Salamanca, tanto em La Alameda de Gardón com
Estas a vidades realizam-se na cidade miranem Retor llo-San dad.
desa, Sendim e Palaçoulo.
“Os verdes” também querem saber se o Governo

A inicia va pretende também ajudar os pais
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em relação aos tempos livres dos mais novos. na cidade de Mirandela e que estavam a ser
Estes ateliers consistem em jogos de comunicação inves gados em processos criminais em curso na
e expressão, a vidades ao ar livre, música, dança, esquadra local da PSP.
expressão plás ca, musical, a vidades de culinária
e despor vas.
Para além, de sensibilizar as crianças para a 1.6.22
importância despor va e animação como fator de
socialização pretende-se ainda, criar e fortalecer
hábitos de ocupação do tempo livre de forma
posi va.

De do suspeito de homicídio de
idosa há três anos em Vila Flor
(2013-06-13 09:40)

As inscrições decorrem de 13 a 21 de junho e
são obrigatórias.

1.6.21

Quatro de dos numa operação
policial em Mirandela contra tráﬁco de droga (2013-06-13 09:35)

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção
do presumível autor do homicídio de uma idosa,
ocorrido há três anos, na localidade de Freixiel,
concelho de Vila Flor, no distrito de Bragança.

O de do é um homem de 24 anos, trabalhador
agrícola, que as autoridades acreditam terá estrangulado a idosa de 88 anos, em junho de 2010,
A PSP deteve hoje quatro pessoas em Mirandela, segundo informação divulgada pela PJ. na localino distrito de Bragança, por suspeitas de crimes dade de Freixiel, concelho de Vila Flor, no distrito
relacionados com tráﬁco de droga e apreendeu de Bragança.
mais de 1.300 doses de estupefacientes e outro
Depois de três anos de diligências, a PJ, através
material.
da diretoria do Norte, iden ﬁcou e deteve o
suspeito que foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório,
desconhecendo-se ainda as medidas de coação
A operação denominada "Galo Madrugador" aplicadas. na localidade de Freixiel, concelho de
ocorreu ao início da manhã de hoje, naquela Vila Flor, no distrito de Bragança.
cidade transmontana, com buscas a residências,
anexos, viaturas e outros locais realizadas pela A PJ dá conta de que "a inves gação, desenpolícia no âmbito de seis mandados judicias, divul- volvida desde a comunicação dos factos, apurou
que o homicídio da idosa foi come do por estrangou o Comando Distrital de Bragança da PSP.
gulamento, não tendo ocorrido o furto ou roubo
No decorrer desta operação foram de das quatro de quaisquer objetos". na localidade de Freixiel,
pessoas, dois homens e duas mulheres, com concelho de Vila Flor, no distrito de Bragança.
idades de 26, 27, 42 e 49 anos, todos residentes
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O cadáver foi encontrado a 02 de junho de
2010 numa divisão anexa à residência, e o crime
terá sido come do quando a ví ma, uma professora reformada de 88 anos de idade, preparava a
comida para os animais domés cos.
HFI // JGJ Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

1.6.23

A Câmara conta com a par cipação de toda a
comunidade escolar, entre alunos, encarregados
de educação e professores, para contribuir para o
Banco de Livros Escolares, com livros que possam
ser reu lizados.

Além disso, com esta inicia va, a autarquia
pretende sensibilizar a população para a importância de reu lizar manuais escolares usados
e fomentar a “correta u lização (dos livros) no
Mirandela cria Banco de período da "posse" e, consequentemente, as boas
prá cas em matéria de responsabilidade social e
Livros para apoiar famílias ambiental”.

(2013-06-13 09:47)

Se tem em sua casa livros escolares que já
não são u lizados, par lhe-os, permi ndo a sua
reu lização. Para doar ou solicitar livros escolares
dirija-se à Loja Ponto Já (junto à Escola Secundária
de Mirandela) ou contacte através do e-mail
lojapontoja@cm-mirandela.pt e telefone 278 257
353.

Já está em vigor desde o dia 1 de junho o Regula- 1.6.24
mento do Banco de Livros Escolares, criado com
o propósito de fomentar a par lha de livros escolares, maximizando a recuperação de manuais
escolares usados e disponibilizando-os, gratuitamente, a quem deles necessite.

Rampa de Bragança tem
este ano recorde de inscritos
(2013-06-13 10:04)

Com este projeto, a Câmara Municipal de Mirandela pretende envolver e sensibilizar toda a
comunidade escolar, nomeadamente os alunos
e respe vos encarregados de educação e os
professores, para a importância da reu lização
dos manuais escolares usados, para a sua correta
u lização no período da ≪posse≫ e, consequente- Decorre já no próximo ﬁm de semana a Rampa
mente, para as boas prá cas em matéria de de Bragança que este ano vai a ngir um recorde
de pilotos par cipantes. Cerca de 30 par ciresponsabilidade social e ambiental.
pantes vão alterar a ro na da capital do nordeste
No atual contexto económico, esta inicia va transmontano durante o ﬁm-de-semana que se
ganha uma premência adicional. Por essa razão, aproxima.
se pretende alertar e sensibilizar os munícipes
para o valor dos livros e para a importância que
assumem para todos os agregados familiares, sem “Já temos a conﬁrmação de pelo menos 27 inesquecer a possibilidade de racionalização de scritos mas há pilotos que querem vir e ainda não
custos e efe va poupança.
se inscreveram”, disse ao Super Motores Vítor
Pires, presidente do Nordeste Automóvel Clube
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(NAC), que organiza esta prova pontuável para o
Campeonato Nacional de Montanha.
Segundo vítor Pires o aumento da adesão e
do número de pilotos interessados em par cipar
nesta prova deve-se ao facto de este anos as
inscrições serem muito mais baratas. “Fomos
ouvir os pilotos e perceber porque na sua maioria
não vinham a esta corrida, de forma a podermos
resolver os problemas que eles nos colocavam”,
explica o presidente do NAC. “Para além disso, e
em tempos de crise, vemos a preocupação de
baixar o preço das inscrições para os 150 euros,
quando em anos anteriores esse valor se situava
entre os 300 e os 400 euros”, acrescenta Vítor
Pires, citado pelo Super Motores.

As câmaras de Bo cas, Chaves, Montalegre e
Valpaços, no distrito de Vila Real, e de Mogadouro
e Vinhais, no distrito de Bragança, anunciaram à
Lusa que vão pagar em junho o subsídio de férias
aos trabalhadores e colaboradores.
A Câmara de Vinhais anunciou hoje que vai
pagar o subsídio de férias a todos os trabalhadores
da autarquia em junho. O município liderado pelo
socialista Américo Pereira alega que está "a dar
cumprimento à lei que diz que o subsídio de férias
é abonado com o vencimento do mês de junho".

A edição deste ano será pra camente toda
renovada, mantendo-se, apenas, o traçado de
pouco mais de cinco quilómetros delineado na
Serra da Nogueira, a Leste de Bragança.

A autarquia transmontana acrescenta, numa
nota enviada às redações, que "só não haverá lugar a pagamento se entretanto sair algum diploma
ou decisão judicial que não o permita".

Devido ao aumento do número de inscritos,
a prova desenrola-se em dois dias, com duas
subidas de treinos e uma subida oﬁciosa a decorrerem no sábado e uma subida de treinos e duas
subidas oﬁciosas no domingo.

O presidente da Câmara de Bo cas, Fernando
Campos, referiu que, tal como em anos anteriores,
irá pagar o subsídio este mês para "honrar" os
seus compromissos. A autarquia, segundo o
social-democrata, tem possibilidade de fazer o
pagamento porque faz uma "gestão rigorosa e de
grande controlo da despesa".

1.6.25

Liderado pelo socialista Fernando Rodrigues,
o Município de Montalegre vai proceder ao pagamento porque é "proibido ter dívidas a mais de 60
dias" e o salário é "sagrado".

Seis câmaras transmontanas já
anunciaram que vão pagar o
subsídio de férias em Junho
(2013-06-13 23:31)

Esta decisão, salientou o autarca, é um "sinal
claro" de reprovação da postura do Governo de
Pedro Passos Coelho que, considerou, deveria
cumprir a lei como todas as ins tuições públicas.
À semelhança dos restantes municípios, Valpaços também fará a regularização do subsídio
este mês.
Em Mogadouro, já no distrito de Bragança, o
presidente social-democrata da Câmara, Moraes
São pelo menos seis as câmaras municipais da
Machado, adiantou à Lusa que vai processar o
região de Trás-os-Montes que já anunciaram o
subsídio de férias aos trabalhadores na próxima
pagamento do subsídio de férias durante este
semana.
mês de Junho.
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"Não vejo nenhum impedi vo legar que me 1.6.26
proíba de mandar processar os salários dos funcionários da autarquia, como tal, mandei analisar
lei e vou cumprir o es pulado. Ou seja, os funcionários vão receber o subsídio no dia 21 de
junho", acrescentou.

Modesto Navarro lança ≪A
oitava colina≫ (2013-06-17 09:48)

Segundo o autarca de Mogadouro, este subsídio faz falta aos funcionários e como a autarquia
tem dinheiro não há mo vo para que este não seja
pago aos trabalhadores do município.
"O setor da contabilidade do município já recebeu um despacho, para que o pagamento do
O escritor transmontano Modesto navarro,
subsídio de férias seja pago no dia 21 de junho",
nascido em Vila Flor, lança hoje na Coopera va
frisou.
Cultural Popular Barreirense, o seu úl mo romance in tulado ≪A oitava colina≫.
Apesar do chumbo do Tribunal Cons tucional,
no Conselho de Ministro da semana passada,
o Governo deliberou que, apesar do chumbo do
Tribunal Cons tucional, não há "meios necessários
e suﬁcientes" para que os trabalhadores do Estado
“Este livro vem dos conﬁns de Trás-os-Montes,
possam receber o subsídio de férias em junho, condos resistentes ao fascismo, da aﬁrmação das
forme a legislação em vigor no âmbito do Regime
mulheres e dos homens, dos jovens que foram indo Contrato de Trabalho em Funções Públicas".
ﬂuenciados pela campanha eleitoral de Humberto
Delgado e pela situação de miséria e opressão do
No caso das autarquias locais, o execu vo já
salazarismo.
nha referido anteriormente, numa informação
enviada à Lusa, que têm autonomia própria para
Na década de 1960 principiaram a guerra colonial
procederem ao pagamento dos subsídios de férias
e a emigração para a Europa. A experiência da
aos seus funcionários quando entenderem.
vida de então em Lisboa, a resistência, a formação
dos soldados, a guerra em África e a construção
Fonte: Agência Lusa
do 25 de Abril na clandes nidade e no movimento democrá co (CDE) estão nestas páginas,
na vontade de viver e de lutar dos trabalhadores
e dos intelectuais conscientes e interven vos, na
prisão e na tortura, na Revolução e depois, até
agora, numa nova resistência que se impõe para
transformarmos a vida.
Este é um livro de amor, de libertação e aﬁrmação humana no interior do país e em Lisboa. A
oitava colina de Lisboa é a liberdade”.
Modesto Navarro é hoje considerado um escritor realista,onde sobressai “ um olhar crí co
sobre a realidade, denunciando situações de
Anónimo (2013-06-17 10:35:39)
O senhor de vinhais pensa que está sempre aco≪ima injus ça, de exploração, de opressão, de miséria,
e ao mesmo tempo exprimindo uma conﬁança
de tudo grande camelo
cega num porvir de onde sejam deﬁni vamente
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erradicadas essas situações”.

1.6.27

alguns artesãos.

A zona histórica tem perdido população por
falta de a vidade ou infraestruturas, pelo que a
Mogadouro oferece ﬂores para autarquia tenta agora "dar-lhe um outro ânimo",
jus ﬁca o vereador.

embelezar zona histórica da vila
(2013-06-17 13:43)

A ideia central passa por “criar incen vos para que
as pessoas recuperem as casas ali existentes e se
dinamize uma zona da vila que se encontra algo
despovoada, criando condições para a ﬁxação da
população", acrescentou António Pimentel.
Todo o projeto de requaliﬁcação e reabilitação
do centro histórico da vila de Mogadouro importa
em mais de quatro milhões de euros.
Fonte: Agência Lusa

Com a ﬁnalidade de dar "um ar mais colorido"
ao centro histórico de Mogadouro, a autarquia
transmontana está a distribuir 700 ﬂoreiras pelos
respe vos moradores.

"As ﬂoreiras serão colocadas pelos moradores
em janelas ou varandas, para assim tornar aquela
área da vila mais colorida", disse à agência Lusa o
vereador das obras públicas, António Pimentel.

Anónimo (2013-06-19 15:35:00)
Pura campanha eleitoral com o dinheiro dos contribuintes.
As autarquias no seu melhor.
Anónimo (2013-06-19 19:27:36)
Tantas coisas onde se pode gastar dinheiro e vão usa-lo
em ﬂores que não alimentam ninguem. que olhem
para a pobresa e fome e que se deixes de campanha
eleitoral. é so gastar dinheiro com coisas futeis.

Segundo o autarca, a inicia va "está a ser bem
recebida”, equacionando-se mesmo uma segunda 1.6.28
fase de atribuição de ﬂoreiras, “caso as 700
unidades não cheguem para todos".

Grupo Golden quer captar cinquenta milhões de euros para o
Douro (2013-06-17 13:58)

Entre ﬂores e ﬂoreiras a autarquia inves u cerca
de 10 mil euros.
A autarquia também já nha ﬁnanciado nta
branca para a pintura dos imóveis situados na
zona histórica de vila, onde estão os principais
monumentos locais como o castelo medieval, a
igreja matriz, a igreja da Misericórdia.
A Câmara Municipal prepara ainda um projeto
de dinamização comercial para as principais ruas
e vielas daquela área onde, num passado recente,
es veram instalados pequenos negócios tradicionais como tabernas, pequenos comércios ou
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A Golden Estate Douro Valley (GEDV), empresa do
Grupo Golden, quer captar um volume de capital
na ordem dos €50M para a região do Douro nos
próximos 3 anos, com o obje vo de potenciar os

setores do turismo, imobiliário e agrícola.

nossos mercados alvo: América do Sul, Europa,
Médio Oriente e África”, conclui o responsável da
GEDV.

Para levar o Douro à cena internacional, a empresa apostou em colocar a leilão – na Chris e’s
– o famoso ‘Mapa do Douro’, da autoria do escritor/pintor britânico David Eley, que traduz em 1.6.29
aguarelas 78 vinhas das melhores quintas do
Douro.

"ON2 Novo Norte" ﬁxa meta de
75% de execução para o ano de
2013 (2013-06-17 14:09)

“Conseguimos que o mapa fosse o rosto do mais
importante leilão anual de vinhos na Chris e’s,
pois era nosso obje vo demonstrar a dimensão e o
potencial da região do Douro para os inves dores”,
explica Pedro Barros Rolo, CEO da GEDV.
Em consequência desta inicia va, o ‘Douro Map’
(com 3m de comprimento) foi licitado por €8.200
no passado dia 6 de junho em Londres por um
inves dor asiá co.
“Na verdade, foram 6 seis lotes de vinho do
Porto a leilão, sendo que o primeiro lote incluía o
mapa, mas na totalidade, venderam-se todos os
lotes nacionais por €17,5 mil em 5 minutos, numa
sessão que a ngiu os €1,4M”, sublinha aquele
responsável.

A Comissão Dire va do “ON.2 – O Novo Norte”
apresentou, em reunião anual do seu órgão máximo de acompanhamento, o obje vo de encerrar
o ano de 2013 com uma execução ﬁnanceira
de 75 % do Programa. A 31 de maio, a taxa de
execução cifrava os 58,6 %.

A GEDV está focada no negócio das quintas
do Douro e todos os seus negócios adjacentes,
como o turismo, a agricultura, o imobiliário e está
empenhada em trazer inves mento para as 60
quintas que tem já em carteira para aplicar capital.

Neste contexto, foi analisada a evolução do
desempenho do ON.2 face às metas impostas
pela regulamentação comunitária para a execução
ﬁnanceira em 2013, tendo os responsáveis do
Programa garan do que esse cumprimento está já
concre zado, numa altura em que não se concluiu
“Estamos, também, apostados na recuperação
ainda o primeiro semestre.
de espaços, gestão, criação de marcas de vinho,
até à negociação com os canais de distribuição”,
Na reunião hoje realizada, na presença de repadianta Pedro Barros Rolo.
resentantes da Comissão Europeia, e de onde
resultou a aprovação do relatório de execução
Este responsável destaca ainda que a captação de
rela vo a 2012, a Comissão Dire va do ON.2,
inves mento combinada com a oferta de vistos
presidida por Carlos Neves, destacou ainda o
de residência dourados pode ser um excelente
importante apoio concedido às micro e pequenas
aliciante, pois quem inves r mais de €500 mil
empresas.
acaba por conseguir o respe vo visto.
“Podemos, muito a curto prazo, vir a fechar
uma parceria com a Chris e’s, que tem também
uma imobiliária com uma área de negócios especializada em vinhas e vê no Douro uma excelente
oportunidade para inves dores oriundos dos

Com um total de 4737 projetos aprovados no
ON.2, 2616 são de natureza empresarial, representando um ﬁnanciamento comunitário de mais de
530 milhões de Euros. Deste montante, a maior
fa a é des nada aos inves mentos em inovação:
328 milhões. O ON.2 contribuiu ainda para a
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criação de 258 novas empresas.

universo D’ângulos, onde por pequenos momentos estes se abstraem da realidade do quo diano.≫

A Comissão de Acompanhamento do ON.2 é
composta por representantes da Comissão Eu- Típo: Exposição de Fotograﬁa
ropeia (DG Polí ca Regional), dos municípios e Onde: Livraria Traga-Mundos – Vila Real
suas associações, da administração central e re- Quando: De 14 de Junho a 2 de Julho
gional do Estado, dos sectores económico, social,
cien ﬁco e universitário da Região e tem como
principal responsabilidade avaliar a evolução do
programa operacional e aprovar os relatórios
anuais de execução.

1.6.31 Gala de Desporto de Miranda do
Douro (2013-06-17 22:48)

1.6.30

Exposição
de
fotograﬁa
“D’ângulos – Uma Retrospecva” (2013-06-17 22:39)

Realiza-se no próximo dia 22 de junho, a par r
das 21.30, no Auditório Municipal de Miranda do
Douro, A GALA De DESPORTO.
D´ângulos, pseudónimo de Joaquim Teixeira,
nascido em Vila Real. Desde muito jovem descobriu a paixão pela fotograﬁa, tornando-se
um autodidacta na matéria, vindo a desenvolver
vários trabalhos, na fotograﬁa ar s ca.
Este é um evento pretende reconhecer e valorizar
todos os agentes despor vos que contribuíram
para o desenvolvimento despor vo do concelho
de Miranda do Douro.
Mais tarde e com uma panóplia de conhecimentos
mais profundos, fotograﬁa gráﬁca, analógica e O evento visa premiar as en dades e agentes
ainda com o advento do digital, conciliou as téc- despor vos, que durante a época despor va mais
nicas, assim com esta fusão, seguindo da mesma se notabilizaram pelos resultados alcançados, ou
forma a sua natureza ar s ca, vocacionada para pelos serviços prestados ao desporto regional.
o abstracto e o surreal, veio a desenvolver vários
eventos ar s cos, onde realizou várias exposições, Todos, pelo seu mérito ou pela sua conduta,
em espaços consagrados da sua cidade natal, Vila merecem uma dis nção, fruto do pres gio que
Real.
deram à sociedade e ao desporto ao mesmo
≪

tempo veram um papel preponderante no desenD’ângulos tem um cunho próprio e um es lo de volvimento do Desporto no Concelho de Miranda
trabalho, fora do âmbito convencional, aﬁrmando do Douro.
pela sua capacidade imagina va/cria va, levando
os seus contempladores a um voo cerrado ao
254

1.6.32

França:
um mercado que Moscatel).
vale meio milhão de garrafas
(2013-06-17 23:19)

A Caves Vale do Rodo vai marcar presença na
Vinexpo, em Bordéus, de 16 a 20 de Junho, e
aproveita este certame para dinamizar as suas
marcas e sedimentar um mercado que garante,
anualmente, a comercialização de cerca de 500
mil garrafas de Vinho do Porto.

Estará presente também oRÉCCUA Expo – Douro
DOC Reserva Tinto e Branco com uma nova imagem, perﬁl internacional e já bastante premiado
(por exemplo, na Rússia e na China). A Caves Vale
do Rodo, em parceria com o IVDP, par cipará
também em provas de harmonização de vinhos
do Porto com queijos e pastelaria franceses e
terá para prova os cocktails com Porto Réccua e
com Moscatel Réccua, que costumam conquistar
muitos adeptos.
A Vinexpo tem sido encarada como uma feira
de presença obrigatóriapela oportunidade de
reencontro de amigos e clientes, num espírito
muito mediterrânico de encarar o vinho. Esta é
uma feira que conjuga a excelência dos produtos
com um toque cultural e convivial, que é muito
importante na abordagem ao mundo do vinho.

Nesta feira, que se realiza a cada dois anos,
vão estar presentes cerca de 50 mil visitantesque
O objec vo passa por fazer chegar a outras
poderão passear-se ao longo de 2400 expositores
paragens e paladares as grandes mais-valias exisde 45 países.
tentes no Douro, os seus produtos de excepção já
reconhecidos dentro e fora de portas.
“Pretendemos levar vários pedaços do Douro,
da cultura e do es lo de vida duriense, bem 1.6.33 Mor Karbasi em Alfândega da Fé
patentes nas nossas garrafas. Elas têm es los
a 29 de junho (2013-06-23 17:47)
muito variados, mas com elevada qualidade,
respeitando a origem e as tradições e inovando [mori.jpg]
sempre que possível”, explica Paulo Osório, da
Caves Vale do Rodo.
Com a equipa, seguem as marcas RÉCCUA
(Porto e Douro, gamas completas) bem como
o afamado Cabeça de Burro – Douro (Branco,
Tinto e Espumante)que pretendem atrair os
váriosproﬁssionais do sector dos vinhos (clientes e
compradores) de toda a Europa e alguns do resto
do mundo que escolhem esta feira para contactos
comerciais.

Mor Karbasi

Integrado na XXI edição do Fes val Internacional
“Sete Sóis, Sete Luas” a cantora israelita Mor
Karbasi vai atuar, pelas 22 horas, no próximo dia
29 de Junho, no Largo S.Sebas ão, em Alfândega
da Fé.

O trunfo da Caves Vale do Rodo consiste no
posicionamento do reconhecido Cabeça de Burro,
pela sua excelente relação Qualidade/Preço, assim
como pelas novidades em torno da marca RÉCCUA, Mor Karbasi é uma cantora e compositora nascida
com nova imagem e em três cores (Porto RÉCCUA em Jerusalém, mas que atualmente vive em
Rosé; Porto RÉCCUA Ruby Reserva e RÉCCUA Sevilha, depois de ter passado cinco anos em
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Londres .
Um de seus principais projetos é a música ladina, também conhecida como musica sefardita,
que traduz a língua an ga e a música dos judeus
exilados na Península Ibérica.

1.6.34 Férias de Verão na Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo
(2013-06-23 18:06)

A cantora escreve material original mas também canta canções tradicionais associando num
ponto comum os elementos fundamentais da
cultura donde é proveniente. A herança de Karbasi mistura inﬂuências marroquinoas e persas,
e de acordo com seu avô judeu marroquino "o
sangue recorda-se", fazendo uma alusão aos seus
antepassados que vieram de Espanha.
Mor Karbasi estreou-se no mundo da música
em 2008 com o lançamento de seu primeiro álbum e desde essa altura fez cada vez mais público
que se interessou pela sua excelente voz. Nasceu
a 23 de abril de 1986, em Jerusalém, de uma mãe
judia de ascendência marroquina e de pai judeu
que vive em Jerusalém mas com ascendência
persa (iraniana).

Durante as férias escolares de Verão a Biblioteca
Municipal de Torre de Moncorvo promove ateliers para as crianças com idades compreendidas
entre 6 e os 13 anos de idade.

Mor Karbasi é ainda uma jovem mulher cuja Durante a manhã os mais novos podem assismúsica é inﬂuenciada por diversas culturas, mas r a um ﬁlme na sala do conto e à tarde decorrem
principalmente pela sua herança cultural judaica. ateliers de construção.
Um espectáculo a não perder em Alfândega Com diversos materiais, muitos deles reciclada Fé no dia 29 de Junho, pelas 22 horas. A dos, aprendem a fazer animais, bolsas, molduras,
ﬂores e brinquedos diversos.
entrada é livre.
A entrada é livre e gratuita, realizando-se estas a vidades na companhia de uma educadora
de infância e animador do Município.
As Férias de Verão na Biblioteca veram início
no dia 17 de Junho e desenrolam-se até ao início
de Setembro, altura em que se inicia mais um ano
le vo.
IFRAME: h p://www.youtube.com/embed/kxCCw7FOO3M?autoplay=1
Estes ateliers permitem manter os mais novos
ocupados durante as férias e criam uma maior
aproximação dos mesmos com os livros e com a
Biblioteca Municipal.
[EMBED]
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1.6.35

Douro Film Harvest lança "Cur- e 2013.
tas da Casa" para incen var proOs ﬁlmes devem ter no máximo 20 minutos e
dução nacional (2013-06-23 18:20)

podem ser de diferentes géneros: documentário,
ﬁcção, experimental ou animação.
O vencedor desta compe ção é anunciado em
setembro, durante a semana do fes val Douro
Film Harvest, que decorre entre o Douro e o Porto.
"Mulher Mar", dos gémeos jornalistas Filipe e
Pedro Pinto, foi a curta-metragem vencedora da
primeira edição "Curtas da Casa".

Também em setembro estreia a curta-metragem
O Douro Film Harvest (DFH), que decorre entre
"Mau Vinho", realizada por Marcantónio Del Carlo,
14 e 21 de setembro, lança a segunda edição
que foi produzida pelo DFH e a Universidade de
do "Curtas da Casa", uma compe ção nacional
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
de curtas-metragens que tem como obje vo
incen var a produção nacional.
O ﬁlme foi rodado em Murça e conta com a
par cipação de estudantes da academia transmontana.
DFH é organizado e produzido pela Expanding
O DFH, lançado há cinco anos, assumiu-se como
World e conta com o apoio ins tucional da En o primeiro evento de cinema descentralizado do
dade Regional Turismo do Douro.
mundo.
A organização anunciou hoje que as inscrições
para o "Curtas da Casa" estão abertas até 05 de
agosto. A edição deste ano atribui um prémio
de 2.500 euros ao vencedor. Através desta compe ção, o DFH quer reforçar a aposta na produção
cinematográﬁca nacional.

O certame combina a colheita dos vinhos produzidos na Região Demarcada do Douro com a
sé ma arte, associando ainda a música e a gastronomia.
Fonte: Agência Lusa

Com este concurso, pretende-se ainda es mular a produção e a exibição de curtas-metragens
entre toda a região do Alto Douro Vinhateiro e o
rio Douro, tendo o duplo obje vo de promover
os seus recursos naturais e os seus produtos e
resgatar novas interpretações do território através
do cinema.

Os ﬁlmes têm que ser rodados na região duriense IFRAME: h p://www.youtube.com/embed/bfJZ8bsoth8?a
ou no rio Douro e o argumento tem que estar relacionado com os povos, as tradições, as tendências
e o imaginário deste território.
Nesta compe ção podem inscrever-se ﬁlmes
cuja realização seja exclusivamente portuguesa
e cujas produções sejam maioritariamente portuguesas. Só serão admi dos produções de 2012
257

1.6.36

’Concertos de Verão’ em Vila
Real recebem Ana Moura,Teresa Rui Araújo salientou que a edição deste ano
Salgueiro e Cuca Roseta faz uma “forte aposta” na produção nacional.
(2013-06-23 18:29)

“Os tempos de crise podem ter este lado de
solidariedade entre nacionais. É claro que é também mais fácil fazer uma programação nacional
por questões orçamentais, mas por outro lado
torna-se mais interessante faze-lo deste modo,
precisamente para apoiar a produção nacional”,
salientou.

Os concertos de sexta-feira são duplos, com
início às 22:30 e depois repetem às 23:30. Por ali
vão atuar os Al Medievo, Dunya, Sons da Suévia,
Curinga, Gurí Trio e os Capagrilos, em concertos
As cantoras Ana Moura, Teresa Salgueiro e Cuca
mais próximos dos espetadores.
Roseta são alguns dos nomes em destaque nos
“Concertos de Verão” do Teatro de Vila Real, que
Neste espaço atuam ar stas menos conhecifaz uma aposta na produção nacional em tempos
dos do grande público.
de crise.
“Há concertos para todo o género de públicos.
Sendo concertos de entrada livre são naturalmente dirigidos ao grande público”, frisou.

Ana Moura dá ao arranque no sábado aos “Concertos de Verão – 10.º Fes val de Músicas do Mundo,
Em Vila Real vão misturar-se sons do mundo,
que decorre até 23 de agosto e dá a oportunidade
desde o fado, a canção de autor ou fusão da
de assis r gratuitamente a “grandes concertos”.
eletrónica com música tradicional, se as condições
atmosféricas forem adversas, os concertos passam
Rui Araújo, responsável pela programação do
para o interior do teatro.
teatro municipal, disse hoje à agência Lusa que
esta edição vai proporcionar um total de 23 conO orçamento para esta edição ronda os 40 mil
certos, aos sábados no auditório exterior e às
euros, compar cipados por fundos comunitários,
sextas-feiras na esplanada do café concerto.
verba inferior à do ano passado.
“Este fes val tem uma vertente feminina muito
Fonte: Agência Lusa
forte. Há uma aposta na apresentação das novas
vozes e nova geração da música portuguesa no
feminino”, salientou.
Ao palco transmontano vão subir ainda Teresa
Salgueiro, Cuca Roseta, Diaman na, Márcia, Luísa
Sobral e a irlandesa Niamh Ni Charra, que traz a
música celta a Trás-os-Montes.
De Espanha vem ainda Luís Pastor, que atua a
03 de agosto e interpretará músicas inspiradas no
escritor português José Saramago. Os portugueses
Meleche Mechaya, com a inﬂuência klezmer e balcânica, regressam a Vila Real, mas desta vez para
atuarem no grande palco do auditório exterior.
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1.6.37

Seminário
“Desaﬁos
e 1.6.38 Transportes rodoviários
Oportunidades
de
Agricultor domés co são os
tura no Planalto Mirandês”
pais responsáveis pelas
(2013-06-23 18:39)
sões de poluentes a

e seprinciemisNorte

(2013-06-23 23:31)

A Câmara Municipal de Miranda do Douro em
parceria com a Associação de Agricultores do
Planalto Mirandês vai realizar no próximo dia
27 de Junho, no Miniauditório, o seminário “Desaﬁos e Oportunidades de Agricultura no Planalto
Mirandês”.

Num momento em que a agricultura é um dos
poucos sectores em que os portugueses estão a
inves r, fazendo face ao desemprego e às diﬁculdades económicas familiares, este encontro tem
como obje vo principal, divulgar a existência de
uma vasta ﬁleira de ac vidades agrícolas, com as
quais os agricultores e empreendedores podem
iden ﬁcar-se.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte apresentou hoje, em conferência de imprensa, os resultados do “Inventário de
Emissões de Poluentes Atmosféricos na Região
Norte” rela vo aos anos de 2010 e 2011.

Desenvolvido numa parceria com a Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa (FCT/UNL), o estudo abrangeu os 86 concelhos da região e permi u concluir que o sector dos
Transportes Rodoviários e o sector Domés co são,
assim, os principais responsáveis pela emissão dos
poluentes que representam maiores problemas
para a qualidade do ar nos grandes centros urbanos da Região do Norte - as par culas inaláveis
(PM10) e os óxidos de azoto (NOx). Surgem, aliás,
à frente dos setores de Produção de Eletricidade e
Vapor e Indústria e Construção.

Vão ser ainda divulgados os apoios existentes,
nomeadamente na contratação de trabalhadores
e promoção de estágios nas explorações agrícolas. No caso do setor domés co, as emissões em
causa são rela vas, em grande medida, à queima
Neste seminário, será ainda discu do o pro- de biomassa lenhosa para aquecimento que, inclugrama “Bolsa de Terras”, implementado pela sive, registou um aumento face a 2010.
Direção Geral do Desenvolvimento Rural e que
entrou em vigor no passado dia 29 de Maio.
No que diz respeito à distribuição geográﬁca,
são as zonas mais densamente povoadas do Norte
O seminário é direcionado para agricultores e Litoral e as áreas industrializadas do Grande Porto,
empreendedores, no entanto deixamos aqui o Ave e Minho-Lima, com maior peso no total da
convite toda a comunidade/população que queira região, na maioria dos poluentes analisados.
par cipar e assim enriquecer a discussão dos
temas apresentados.
É de destacar ainda que, apesar de não se ter
veriﬁcado uma variação signiﬁca va das emissões
entre 2010 e 2011, regista-se uma tendência geral
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de ligeira diminuição das emissões neste úl mo do tempo, contêm em si várias contradições que
ano para todos os poluentes avaliados.
resultam de pressões polí cas e de informações
que não correspondem à realidade e à verdade,
Este relatório encontra-se disponível para con- nomeadamente as questões que dizem respeito à
sulta em www.ccdr-n.pt/inventariodeemissoes
navegabilidade do Douro”.

1.6.39

O Par do aﬁrma que brevemente “ tomará
uma posição mais aprofundada sobre esta matéria
UNESCO já decidiu sobre Foz Tua mas, desde já, reaﬁrma que a Barragem de Foz Tua
será uma célula cancerígena que afetará o Douro
. Par do Ecologista “Os Verdes” Património Mundial cuja classiﬁcação está, agora
reage (2013-06-23 23:35)
mais do nunca, ameaçada, pois esta Barragem
abrirá um precedente nega vo para a paisagem
classiﬁcada”, aﬁrmam.

1.6.40 Portugueses querem transformar o velho em novo.Ato de
reciclar conquista cada vez mais
seguidores (2013-06-24 08:00)
A UNESCO decidiu, no Camboja, que a Barragem
de Foz Tua e o Douro Património Mundial são
compa veis, e por isso chegou ao ﬁm um processo que durante algum tempo opôs os a vistas
contra a barragem do Tua e o governo português.

Esta decisão levou o Par do Ecologista “Os
Verdes” e emi rem uma nota de imprensa onde
dizem lamentar “profundamente a decisão da
UNESCO” e considera que esta decisão “cons tui
mais uma opção polí ca do que, propriamente,
uma opção técnica”.

Os portugueses estão entre os consumidores da
Europa que apresentam maiores intenções de
reciclar muito daquilo que compram. Atualmente,
este já é um comportamento comum a 88 % dos
consumidores e, no futuro, prevê-se que chegue
No mesmo comunicado “Os Verdes” dizem aos 97 %.
que “discordam profundamente desta decisão
pois defendem e acreditam que não é possível a
dita compa bilidade entre a Barragem e a pais- Valores muito superiores à média europeia de
agem classiﬁcada do Douro. O PEV reaﬁrma que 63 % e 73 %, respe vamente. Estes dados fazem
a Barragem de Foz Tua tem um impacto grande parte de uma análise desenvolvida pelo Obserque fere profundamente a paisagem duriense vador Cetelem sobre o “consumidor europeu em
classiﬁcada pela UNESCO, uma ferida que nem modo alterna vo”.
as medidas de salvaguarda irão conseguir atenuar”.
Segundo a mesma análise, a reciclagem enquanto
“O PEV considera ainda que os pareceres emi dos transformação do velho em novo só conquista
pelo ICOMOS/UNESCO e as diversas deliberações um tal número de adeptos graças à conjunção de
da UNESCO, que têm vindo a ser tomadas ao longo três fenómenos impor¬tantes e prolongados. O
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primeiro é a crise económica que incita as famílias
a aproveitarem as oportuni¬dades económicas
para con nuar a consumir melhor, mas com
menos. O segundo é o advento da Internet social,
que oferece aos consumido¬res os meios para recriar um laço entre eles. O terceiro e, não menos
importante, é a tomada de consciência ambiental
que encoraja os con¬sumidores à reciclagem, em
vez da acumulação de produ¬tos em prejuízo do
planeta.
Como se pode veriﬁcar no estudo, é certo que a
reciclagem parece ainda incompa vel com o consumo de ostentação sen do, por vezes, na Europa
de Leste – interessa a pouco menos de metade
na República Checa e na Eslováquia. No entanto,
este modo de consumo colabora vo junta os
consumido¬res ibéricos e germânicos, apesar de
não par lharem a priori nem as mesmas emergências económicas, nem os mesmos valores culturais.

asPersonalFinance é Nº1 em França e na Europa.
Exercendo a sua a vidade sob a marca comercial
Cetelem, disponibiliza uma gama completa de
crédito a par culares via ponto de venda (lojas,
concessionários automóvel) e por via direta aos
seus clientes: Internet e telefone.
O BNP ParibasPersonalFinance é parceiro de
referência das principais insígnias do comércio,
dos serviços, da banca e das companhias de seguros, en dades às quais aporta o seu know-how,
propondo o po de crédito e de serviço mais
adaptado à a vidade e estratégia comercial dos
seus parceiros. É, também, ator de referência em
matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em
2010, a fusão com o Crediﬁn deu origem ao nascimento do Banco BNP ParibasPersonalFinance, S.A.,
que opera sob a marca comercial Cetelem. Com
cerca de 600 colaboradores esta nova en dade
≪Os móveis recuperados para decorar o aparta- posiciona-se como líder de mercado em Portugal
mento ao es lo vintage sem desembolsar um no crédito a par culares.
cên mo, ou o vestuá¬rio para bebés deixado
pelas famílias nos pon¬tos de recolha, são exem- Para mais informações:
plos prá cos que levaram a reciclagem a seduzir www.cetelem.p t – www.oobservador.pt
perto de dois terços dos Europeus. A era do
consumismo individual terminou e deixou lugar a
um consumo mais comunitário e altruísta.≫aﬁrma
Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do
1.6.41 Igreja de Macedo de Cavaleiros
Cetelem em Portugal.
Ficha técnicaPara as análises e previsões deste
estudo foram inquiridas mais de 6.500 pessoas
(pelo menos 500 indivíduos por país, com idade superior a 18 anos) através da Internet, em 12 países
Europeus: Alemanha, Bélgica, Espanha, França,
Hungria, Itália, Polónia, Portugal, República Checa,
Roménia, Reino Unido e Eslováquia. Os inquéritos
foram realizados entre novembro/dezembro de
2012 pelo Observador Cetelem, em parceria com
o gabinete de estudos e de aconselhamento BIPE,
com base num inquérito conduzido por TNS Sofres.
Sobre o Cetelem e o BNP ParibasPersonalFinance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP ParibasPersonalFinance é especialista no ﬁnanciamento
a par culares. Com cerca de 27.000 colaboradores,
em 30 países e em 4 con nentes, o BNP Parib-

classiﬁcada Monumento de Interesse Público (2013-06-24 09:00)

A Igreja Matriz da aldeia de Lamalonga, no
concelho de Macedo de Cavaleiros, ganhou o
estatuto de Monumento de Interesse Público que
abrange também a zona envolvente por ser considerada "um caso raro na região transmontana".
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1.6.42 Município de Alfândega da Fé
A Secretária de Estado da Cultura jus ﬁca a
celebrou protocolo com Exército
classiﬁcação, num despacho publicado em Diário
Português (2013-06-24 09:30)
da República, por se tratar de "um bom exemplo
da arquitetura religiosa oitecen sta de cariz paroquial em Trás-os-Montes".

"O conjunto da estrutura e património integrado,
de gramá ca barroca, forma um todo homogéneo
de grande valor ar s co cuja integridade e autencidade cons tuem hoje em dia um caso raro na
região transmontana", observa o despacho.
A classiﬁcação abrange também o adro da igreja
e todo o património integrado, além de ﬁxar uma
A Câmara Municipal de Alfândega da Fé celebrou
zona de proteção especial do monumento que imum protocolo de colaboração com o Exército
pede intervenções sem os necessários pareceres e
Português tendo em vista a implementação no
autorizações da tutela cultural.
município de um serviço de informação e divulgação de assuntos de natureza militar.
Dedicada a Nossa Senhora dos Reis e construída
na segunda metade do século XVII, a igreja matriz
de Lamalonga destaca-se pela "pela harmoniosa
composição arquitetónica e pelo bom trabalho de
Este acordo de colaboração foi assinado no dia 18
cantaria", segundo os especialistas.
de junho, no salão nobre dos Paços do Concelho,
num ato onde o exército se fez representar pelo
"O interior revela um dos mais bem conseguiMajor-General António Tavares e a Câmara Mudos espaços transmontanos de "obra de arte
nicipal pela sua Presidente. Presentes es veram,
total" do barroco nacional, marcado pela qualitambém, os funcionários municipais que vão fazer
dade e profusão da talha dourada e da pintura
a ponte entre o exército e os munícipes.
barroca e rococó", descreve o despacho.
A classiﬁcação reﬂete os critérios rela vos ao
interesse do bem como testemunho simbólico ou
religioso, ao seu valor esté co, técnico e material
intrínseco e à sua conceção arquitetónica, urbanísca e paisagís ca", aponta.
HFI // JGJ Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

Na altura a presidente de Câmara mostrou a
total disponibilidade da autarquia para colaborar neste ou noutros projetos, reconhecendo a
importância da aproximação dos serviços das
pessoas evitando, muitas das vezes, deslocações
desnecessárias, poupando tempo e dinheiro na
resolução de problemas ou obtenção de informações.
De facto, este protocolo vai permi r prestar
um serviço de maior proximidade evitando deslocações ao Centro de Recrutamento de Vila Real.
Tendo como principais públicos alvo jovens que
queiram ingressar no exército e ex-combatentes,
este protocolo tem como grandes obje vos divulgar as condições de prestação de Serviço Militar,
esclarecer e apoiar os cidadãos sobre a presença
no Dia da Defesa Nacional e apoiar ex-militares
nomeadamente nos pedidos de Cer dões Militares; 2as vias de Cédulas Militares; Contagens de
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tempo de Serviço; Requerimentos para Comple- O responsável recorda que antes da nomeação e
mento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes).
ordenação episcopal, lecionou no Centro Regional
do Porto da Universidade Católica Portuguesa
O exército vai dar formação a técnicos do Mu- o curso ‘Dependências do mal e libertação’, no
nicípio sobre os obje vos deste protocolo, disponi- âmbito do doutoramento em Teologia ‘Fé, cura e
bilizando os meios de divulgação necessários e capacitação frente ao Mal’.
compromete-se a colaborar com a Câmara na realização de eventos de natureza cultural, recrea va “Em la m ‘exorcizare’ tem o signiﬁcado fundae despor va que contribuam para a divulgação da mental de ‘esconjurar’, para que uma pessoa seja
prestação de serviço militar. A Câmara Municipal puriﬁcada do demónio. A palavra ‘esconjurar’ tem
fornece os recursos humanos necessários à imple- mais signiﬁcados, como estes: livrar de alguém;
mentação deste acordo de colaboração.
pedir ardentemente algo; impetrar, implorar,
rogar, suplicar; invocar, evitar, vencer, superar,
O protocolo vai vigorar, nesta primeira fase, esquivar, derrotar”, explica.
por um período experimental de 3 meses. O novo
serviço de informação e divulgação vai funcionar Dos atuais livros litúrgicos e dos documentos
na área de atendimento ao público da Câmara do Magistério, indica D. José Cordeiro, deduz-se
Municipal.
que o exorcismo é “um rito, de um sacramental”,
estruturado de maneira que “apareça a sua índole
de bênção invoca va sobre o ba zado, adulto ou
criança, com ﬁnalidade catequé ca, forma va,
1.6.43 Bispo de Bragança pede com- de disposição à Iniciação cristã, assim como da
libertação do inﬂuxo diabólico”.

preensão correta dos exorcismos (2013-06-25 09:15)
“O termo ‘exorcismo’ é a transcrição do grego,

[bispo.jpg]

que signiﬁca “esconjuro”, ou seja, o ato de obrigar
com juramento a fazer algo”, acrescenta.

D. José Cordeiro - Bispo de Bragança/MirandaO bispo de Bragança-Miranda cita o n.º 11 dos preliminares do novo Ritual dos exorcismos, no qual
se lê: “Entre estes auxílios salienta-se o exorcismo
solene, também designado grande exorcismo ou
O bispo de Bragança-Miranda considera que a
exorcismo maior, que é uma celebração litúrgica”.
compreensão do exorcismo deve “par r de Jesus
Cristo e da sua ação” e da sua dimensão simbólica
“O exorcismo, que ‘tem por ﬁm expulsar os
de luta entre "a luz e as trevas".
demónios ou libertar da inﬂuência diabólica, e
isto em virtude da autoridade espiritual que Jesus
conﬁou à sua Igreja’, é uma súplica do género dos
sacramentais, portanto um sinal sagrado”, precisa.
“Jesus, durante a sua vida pública, expulsava os
demónios e libertava os homens das possessões
dos espíritos malignos para habitar o coração
do homem. A Igreja no desenvolvimento do seu
ministério, na luta contra Satanás, acompanha os
ﬁéis com a oração e a invocação da presença eﬁcaz
de Cristo”, escreve D. José Cordeiro, consultor da
Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos
Sacramentos (Santa Sé) na mais recente edição do
Semanário ECCLESIA.

O especialista indica, por outro lado, que “ninguém
pode legi mamente exorcizar os possessos, a não
ser com licença especial e expressa do bispo
diocesano”.
O prelado recorda que a tradição pastoral ordinária da Igreja “prevê ritos de exorcismo na
celebração do Ba smo” e, noutros casos previstos,
“fá-lo de uma maneira especíﬁca com o sacramental do exorcismo, mediante o qual pede ao Senhor
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a vitória sobre Satanás”.

A contrariar esta tendência estão três países
da Europa Ocidental: Alemanha, Bélgica e Reino
(OC) Fonte: Agência Ecclésia
Unido que, segundo o estudo do Observador
Cetelem, ≪cons tuem o pódio vencedor em
relação à avaliação da situação do país≫. Os
Ale¬mães à cabeça pelo quarto ano conse¬cu vo
1.6.44 Moral das famílias portuguesas (5,9/10), seguidos pelos Belgas (4,7/10) e pelos
encontra-se num nível fraco e Britânicos (4,5/10). A visão posi va dos Alemães
explica-se facilmente: o mercado de trabalho reem queda (2013-06-25 11:55)
siste bem à crise e assegura um apoio ao consumo
priva¬do. Na Alemanha, a taxa de de-semprego
mantem-se num nível histori¬camente baixo há
cerca de vinte anos. Mesmo com todas estas
condicionantes, a avaliação na Alemanha diminuiu
0,3 pontos em relação a 2012.
O longo período de estagnação veriﬁcado na
maior parte das economias europeias, bem como
os problemas da dívida soberana da zona euro,
suscitam importantes pre¬ocupações e têm um
impacto direto nos consumidores. A perceção da
situação atual do seu país está assim em baixa pelo
quinto ano consecu vo, e a nge uma nota mé¬dia
de 3,6/10 (contra 3,8/10 no Observador Cetelem
2012)≫, aﬁrma Diogo Lopes Pereira, diretor de
marke ng do Cetelem.
≪

O Observador Cetelem quis saber como os europeus descrevem a situação atual do seu país
numa escala de 1 a 10. Os consumidores portugueses surgiram na análise como os mais
insa sfeitos atribuindo uma nota de 2,4/10.

Ficha técnica
A progressão con nua do desemprego, a forte
Para as análises e previsões deste estudo foram
recessão da economia e as duras medidas de
inquiridas mais de 6.500 pessoas (pelo menos 500
austeridade são as razões que o estudo aponta
indivíduos por país, com idade superior a 18 anos)
para esta fraca avaliação.
através da Internet, em 12 países Europeus: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Hungria, Itália,
Espanha e Itália juntam-se a Portugal no conPolónia, Portugal, República Checa, Roménia,
junto das notas mais baixas desta análise: 2,5/10
Reino Unido e Eslováquia. Os inquéritos foram
em Espanha e 3,2/10 em Itália. Comparando
realizados entre novembro/dezembro de 2012
com as avaliações do ano transato, o recuo é
pelo Observador Cetelem, em parceria com o
mais sensível em Espa¬nha (-0,6 pontos) do que
gabinete de estudos e de aconselhamento BIPE,
em Portugal e em Itália (-0,2 pontos). Nestes
com base num inquérito conduzido por TNS Sofres.
três países da Europa do Sul salientam-se ainda
diferenças muito acentuadas na descrição que os
Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Ficonsumidores fazem entre a situação atual do país
nance
e a pessoal. Os Espanhóis colocam 2 pontos de
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
diferença entre a nota de avaliação pessoal e a
Personal Finance é especialista no ﬁnanciamento a
da perceção geral do país (4,5/10 para a situação
par culares. Com cerca de 27.000 colaboradores,
pessoal contra 2,5/10 para o país), os Italianos
em 30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas
a ngem 1,7 pontos de diferença (4,9/10 para a
Personal Finance é Nº1 em França e na Europa.
situação pessoal contra 3,2/10 para a situação
Exercendo a sua a vidade sob a marca comercial
do país) e os Portugueses apenas 1,5 pontos de
Cetelem, disponibiliza uma gama completa de
diferença.
crédito a par culares via ponto de venda (lojas,
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concessionários automóvel) e por via direta aos
seus clientes: Internet e telefone.
Este foi um esforço que a autarquia quis fazer
por entender que esta retribuição é devida aos
O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de funcionários, traduzindo-se no respeito pela lei e
referência das principais insígnias do comércio, pelos trabalhadores municipais. Nesta resolução
dos serviços, da banca e das companhias de se- pesaram, também, as diﬁculdades ﬁnanceiras
guros, en dades às quais aporta o seu know-how, que muitas das famílias estão a enfrentar, sendo
propondo o po de crédito e de serviço mais este pagamento do subsídio visto como um forte
adaptado à a vidade e estratégia comercial dos contributo para as minorar.
seus parceiros. É, também, ator de referência em
Com esta medida a autarquia deu, assim, cumprimatéria de Crédito Responsável.
mento à decisão do Tribunal Cons tucional, que
Em Portugal está presente desde 1993. Em declarou a incons tucionalidade da suspensão do
2010, a fusão com o Crediﬁn deu origem ao nasci- subsídio de férias para os funcionários públicos.
mento do Banco BNP Paribas Personal Finance,
S.A., que opera sob a marca comercial Cetelem.
Anónimo (2013-06-26 07:55:46)
Com cerca de 600 colaboradores esta nova ene pena que não pague asfornecedores com dividas
dade posiciona-se como líder de mercado em
a 3 anos, não se preocupando com as diﬁculdades
Portugal no crédito a par culares.
ﬁnanceiras destes.

Para mais informações:
www.oobservador.pt

www.cetelem.pt –

1.6.46 Mirandela cria alheira light
(2013-06-25 17:03)

1.6.45

Câmara de Alfândega da Fé também já pagou subsídios de férias
aos funcionários (2013-06-25 12:02)

A alheira de Mirandela prepara-se para conquistar o paladar dos mais novos e dos adeptos das
baixas calorias, mantendo a fórmula tradicional
com carne, pão e azeite, depois de ter inspirado
A Câmara Municipal de Alfândega da Fé pagou, variedades de bacalhau e vegetariana.
na semana passada, o subsídio de férias aos
funcionários. Juntamente com a remuneração do
mês de junho os trabalhadores receberam, no dia
20 deste mês, esta prestação remuneratória.
As novidades devem chegar ao mercado “em
outubro ou novembro”, com o lançamento da
“Alheira Kids” e da “Alheira Natura” por parte
de uma produtora de Mirandela, que promete
Esta decisão abrange 151 funcionários munici- “inovar, mantendo a tradição”, como contou à
pais e representa uma verba de cerca de 140 mil Lusa Sónia Carvalho.
euros.
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A receita tradicional da alheira cer ﬁcada de
Mirandela rende dois milhões de euros por ano
à empresa “Alheiras Angelina”, que emprega 30
pessoas na cidade transmontana e ambiciona
conquistar novos mercados com a inovação.

30 milhões de euros por ano só no concelho de
origem, mais dinheiro do que os 27 milhões de
euros gerados pelo azeite de toda a região de Trásos-Montes, a zona de maior produção nacional a
seguir ao Alentejo.

A “Alheira Kids é inspirada nos ‘reizinhos’ de Lusa
an gamente, a alheirinha pequenina que se dava
às crianças” nesta zona de Trás-os-Montes.
A novidade começará a ser promovida com 1.6.47
uma mascote gigante, uma alheira de um metro e
sessenta, que vai passear-se por Lisboa, nas próximas feiras mensais da capital, em que par cipa
habitualmente esta produtora.

Centro Social e Paroquial de São
João Ba sta em Picote inaugura
obras de ampliação da ins tuição (2013-06-25 23:01)

Para adaptar a receita tradicional ao paladar e
exigência das crianças, a empresa está a realizar
um estudo nutricional para subs tuir o picante
pouco tolerado pelos mais novos por “alguma
especiaria” que lhe garante a condimentação.
Em desenvolvimento está também uma outra
variedade, a “Alheira Natura”, baixa em calorias,
para os apreciadores dos produtos “light”.
Foram inauguradas as obras de ampliação do Lar
A ideia surgiu, segundo contou, numa missão
de São João Ba sta em Picote, Miranda do Douro.
empresarial ao Brasil, em que par cipou.
A valência conta agora, com mais seis quartos duplos e três individuais, o que vai permi r receber
“O Brasil é um potencial mercado desse po
mais 15 utentes.
de produtos, eles querem produtos com baixas
calorias, são acérrimos [u lizadores] dos ginásios,
das dietas, embora gostem dos nossos produtos,
mas acham-nos sempre muito calóricos, pelo que
Segundo o Padre Manuel Silva, responsável
achamos por bem desenvolver esse produto”,
pelo Lar de Picote, agora “vai ser mais fácil dar
disse.
uma resposta às necessidades das pessoas idosas
e daqueles que se encontram sós”, refere.
A autora da “alheira light” promete “também
não desvirtuar” o enchido, mantendo a receita
Atualmente o lar conta com 28 utentes e uma
tradicional, “mas apelando mais às carnes branlista de espera de 40 pessoas. A ins tuição dispõe
cas”, em vez da habitual carne de porco, garan u.
ainda de mais duas valências, Centro de Dia e
Apoio Domiciliário. A Inauguração contou com
Segundo dados recentes divulgados pelo direa presença do bispo da diocese de Bragançator regional de Agricultura e Pescas do Norte,
Miranda, D. José Cordeiro e do presidente da
Manuel Cardoso, “não há nenhum produto indusCâmara Municipal de Miranda do Douro, Artur
trial que se assemelhe em termos de rentabilidade
Nunes.
e de entrada de dinheiro na região que se compare” a este enchido tradicional cer ﬁcado.
O edil evidenciou a preocupação na área social, “por isso a autarquia sempre apoiou este e
O negócio da Alheira de Mirandela movimenta
outro projetos semelhantes”.
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integrada ao nível social, de saúde de segurança e
As obras de ampliação foram ﬁnanciadas pela jurídico.
CORANE em 75 % através do programa PRODER,
ação 3.2.2..
A LACSAF possui experiência em projetos que
promovem a igualdade de género e combate à
violência domés ca e pretende expandir a sua
área de atuação junto das ví mas numa ó ca de
1.6.48 Alfândega da Fé tem gabinete proteção e integração destas.

de apoio às ví mas de violência
Este projeto é ﬁnanciado pelo POPH/QREN,
domés ca (2013-06-25 23:03)
Governo da Republica Portuguesa e União Europeia/Fundo Social Europeu e foi criado no
âmbito do Eixo 7 do POPH tendo como organismo intermédio a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género.

1.6.49 (2013-06-26 22:13)
As ví mas de violência domés ca de Alfândega
da Fé podem, a par r de agora, usufruir de um
serviço de apoio sigiloso e de proximidade. A Liga
dos Amigos de Alfândega da Fé (LACSAF) tem ao
serviço da população um gabinete de apoio e
inserção às ví mas de violência domés ca (GIAV).

Este gabinete está a trabalhar desde Abril ao
nível da proteção e integração social das ví mas
e fornece um serviço sigiloso e personalizado às O Município de Bragança, em parceria com a
ví mas, permi ndo também a reintegração social Confraria Ibérica da Castanha, está a promover
destas e a reconstrução de um projeto de vida um a Rota do Castanheiro em Flor.
livre de violência.
Para além das ví mas, também a população
em geral pode recorrer a este gabinete para
prestar o dever cívico de denunciar as eventuais
situações de violência que tenham conhecimento.
O anonimato e a conﬁdencialidade são garan dos. Com o obje vo de trazer ao concelho de Bragança turistas de todo o País e da vizinha Espanha,
A LACSAF contribui assim para a consolidação dando-lhes a conhecer o que de melhor há na
das estratégias nacionais de proteção das ví mas região, o Município de Bragança delineou duas
e promoção da reintegração social, garan ndo rotas que “prometem” levar os apreciadores da
direitos jurídicos e sociais das ví mas.
natureza por lugares únicos, pintados pelas mais
belas ﬂores de Castanheiro: a Rota do Parque
Esta inicia va prima pelo reforço da rede local Natural de Montesinho e a Rota do Penacal.
de ins tuições que, em ar culação, garantem um
serviço de proximidade no apoio às ví mas de Assim, de 29 de junho a 14 de julho, a sugestão
violência domés ca, garan ndo dar uma resposta passa por escolher uma das Rotas e realizar um
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dos percursos, onde a árvore predominante é o
Castanheiro. E porque não aproveitar e deliciar-se
com a reconhecida gastronomia bragançana, num
dos vários restaurantes de elevada qualidade no
Concelho?
Não deixe de pernoitar na Cidade de Bragança, desfrutando da sua beleza à noite e do seu património
durante o dia, onde os cinco museus lhe ocuparão
grande parte do dia, ou numa das picas aldeias,
rando par do do silêncio rural, apenas recortado
pelo cantar de algum pássaro mais atrevido ou
pelo coaxar de uma rã, seguindo-se um amanhecer
enquadrado por belos montes e vales já famosos.
É já no próximo dia 29 de junho, que o Município de Bragança propõe um percurso pedestre,
com início na aldeia de Portela (freguesia de
Gondesende). (Par da: concentração às 8:30
horas na Piscina Municipal ou às 9:00 horas na
aldeia de Portela).

1.6.50 Sposiçon de Pintura “Bózios
de las Raízes”de Alcina Pires
(2013-06-26 22:36)

“Bózios de las Raízes” é o nome da exposição de
pintura que vai estar patente na Casa da Cultura
de Miranda do Douro, a par r do dia de 5 julho
até ao dia 30 de Agosto. Esta é uma mostra de
pintura da mirandesa Alcina Pires e retrata o
Planalto Mirandês.

BIOGRAFIE
Alcina Pires naciu an 1953, an Malhadas, Miranda
de l Douro, tenendo bibido zde nina, an Zenízio,
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adonde ﬁzo la scuola i ajudaba ls sous pais na
laboura i na lida de la casa. L mirandés fui la lhéngua que falou anté antrar pa la scuola, passando a
ser apuis bilhingue.
Studou an Bergáncia i acabou de se formar an
porsora an 1975. Dou scuola a ninos l mais de
l empo an Lisboa, adonde bibe. Yá reformada,
debide l sou empo antre Lisboua i Zenízio, antre
la pintura i la scrita an mirandés. Tubo siempre ua
fuorte lhigaçon a las sues raízes i a la lhéngua mirandesa. An Agosto de 2011 publicou un lhibrico
an mirandés, “Lucrécia Cunta-mos Cumo Era”, de
cuontas passadas cun eilha an nina.

Miranda(1998); Museu Lhagar, Zenísio, Miranda
do Douro (2001); Casa de Trás ls Montes an Lisboua (2003); Clube Residencial S. Miguel Lisboa
(2008);Casa de la Cultura Mirandesa, Miranda de l
Douro (2013).
Amadeu Ferreira
“Quando fago la cuntemplaçon de ls quados de
Alcina Pires, you fago ua biaige bien lharga. Ua
biaige chena de magie, zlhumbrante nas quelores
i amistosa na sue cumposiçon. Nesta andada
deixei-me lhebar pul ancanto sien teimas nien
canseiras, squeci-me de las demoras, stube nun
empo bien dantes, nun dei pulas defréncias,
anque nada me ye andefrente. Se la pintora bota
ne ls sous trabalhos l que le bai n’alma i ne l sprito,
i deixa ua mensaige cumo l fai l scritor quando
agarra na fuolha de papel i ne l lhápeç lhebando
l lheitor pa l mundo mágico, estes quadros que
Alcina pintou tubírun la birtude de me lhebar para
esses sí os, par’aquel mundo de la mie anfáncia i
de ls mius suonhos.

Cun la sue pintura an giral i cun esta sposiçon,
“Bózio de las Raízes”, Alcina Pires amostra la
maneira simples de ser i de bibir de l pobo mirandés ne ls anhos 50/60 de l seclo passado, que
lhuitaba cun toda la gana, de sol a sol, pul sou
sustento. Cuida que ye sou deber passar pa la tela
essas mimórias i assi oumenagiar la giente que
la biu nacer i medrar, passando essa cultura pa
las giraçones feturas. Pinta zde 1989 i, al lhargo Dezir-te muito oubrigado ye pouco, porque
nun hai nada que pague l çpertar de las nuossas
destes anhos ﬁzo bárias sposiçones.
recordaçones adrumecidas, nun hai nada que
pague l’alegrie i sas sfaçon destes momientos.
Sposiçones cole bas:
Outel Roma, Espaço Chiado - Lisboua (1994);
Oufecinas de Almada, Stufa Frie, freguesie de Mas puodo dezir-te que l tou don de seres caSanta Marie de ls Oulibales-Lisboua (1995); Est- paç de trasportar todo este sen miento buono
ufa Frie i Outel Roma (anternacionales)-Lisboua pa la tela ye ua grande birtude. Yá lhiebas ua
(1997/1998); Fórun Lisboua- Lisboua (Anterna- buona jornada nesta arte de pintar, nun pares que
cional), Museu de l´Auga, Restourante Búfalo Gril l camino solo se fai andando, i l que stás fazendo
ne l Jardin Zuloigico (die de ls anhos de la Casa de ye dun balor eilebado.
Trás ls Montes) - Lisboua, Associaçon Frauga, an
Picote - Miranda de l Douro (2009); Estufa Frie, Yá hoije muitos de ls tous quadros se rebélan
Museu de l´ Auga, Oulibais, Shoping Oulibais, Casa registros de l que fui la bida de las gientes ne l
de l Alenteijo (die de ls anhos de la Casa de Trás praino mirandés, you tengo la certeza que estes
ls Montes)- Lisboua (2000); Ne l III Cungresso de séran ls teçtemunhos adonde las feturas geraçones
Trás ls Montes i Alto Douro, Centro Cultural i Norte se puoden agarrar para coincer l passado. Nun
Caça - Bergáncia, Junta de Freguesie de la Portela ls registrar serie algo que naide iba a perdonar.
( die de ls anhos de la Casa de Trás ls Montes)- Quando trabalhas nesta arte stás a deixar ua
Lisboua (2002); Casa de Trás ls Montes - Lisboua riqueza tamanha que naide sabe l précio nien la
sue dimenson. Bien haias pula cuntribuiçon que
(2011).
dás a la cultura i a l’arte.”
Sposiçones andebiduales:
Ne l Centro Cultural na Bergáncia, Clube Recria bo
de l Sargento de l´ Armada (CRSA) -Almada (1994);
CRSA, Alfama -Lisboua (1995); Centro Comercial
de Lumiar - Lisboua (1996); Museu de la Tierra de
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manter os interessados a vos e interessados por
diversas áreas de estudo do saber, incrementando
a sua autoes ma, gosto pela aprendizagem ao
longo da vida e como forma de ocupação dos
tempos livres.
Para o Reitor da Universidade Sénior, António
Mourinho “este foi um projeto de extrema
importância, pois todos os par cipantes se
mostraram bastante interessados. Muitos deles
só estavam à espera que chegassem as aulas para
saírem de casa.
A Universidade sempre foi um es mulo e os
alunos sempre se mostraram interessados em
saber mais e mais”, conclui. Segundo o Presidente
da Câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes
“o Município ao criar a Universidade Sénior em
Miranda do Douro teve como principal obje vo
contribuir para a resolução de problemas que assumem proporções crescentes nos dias de hoje: o
problema do isolamento e o problema da solidão,
que provocam uma deﬁciente qualidade de vida,
tendo em conta que o concelho apresenta uma
taxa de envelhecimento bastante elevada”, refere.

1.6.51

Cerca de 80 alunos da Universidade Sénior de Miranda Acrescentando que “ a Universidade Sénior
pretende inserir-se no âmbito da comunicação
do Douro recebem diploma entre gerações e o intercâmbio de vivências e
(2013-06-27 08:30)

Realiza-se hoje, dia 27 de junho, no Auditório
Municipal de Miranda do Douro, a par r das 21
horas, a Sessão Solene de Encerramento do ano
Le vo da Universidade Sénior de Miranda, bem
como a entrega de diplomas.

Este projeto surgiu como uma resposta social
a pessoas com mais de 50 anos, como forma de
270

experiências, bem como o incen vo à transmissão
de saberes, através do diálogo e das diferentes
formas de expressão sendo esta uma das áreas
prioritárias ao nível de intervenção, e seguramente
um projeto para con nuar”, termina o edil.

1.6.52

Povoado da Idade do Ferro volta Rui Centeno.
a ser escavado em Picote, Miranda do Douro (2013-06-28 15:26) Ainda assim, a equipa da UP composta por in-

ves gadores e alunos de mestrado, está conﬁante
de que, no próximo ano, o local arqueológico
escavado por Santos Júnior, será localizado e colocado a descoberto bem como o seu importante
legado pré-histórico e histórico.

Responsáveis pela Associação Para o Desenvolvimento Integrado de Picote (Frauga), uma das
en dades que colabora nas prospeções arqueológicas, declaram-se, entretanto, convencidos
de que a criação de um campo arqueológico nas
imediações da povoação pode potenciar o desenInves gadores da Universidade do Porto (UP)
volvimento económico da aldeia transmontana.
estão a colocar a descoberto um povoado na
aldeia de Picote, no concelho transmontano de
≪Trata-se de um projeto de inves gação de
Miranda do Douro, que se pensa ser datado do
médio a longo prazo e estamos no início de um
início da Idade do Ferro.
primeira campanha. Os resultados que já estão
à vista são bastante promissores e temos que
perspe var como poderemos encaminhar todo o
processo de escavações no futuro≫, avançou Jorge
≪As escavações estão a pôr a descoberto uma
Lourenço, presidente da Fragua.
estrutura da Idade do Ferro, situada num dos
locais onde decorrem as prospeções arqueológOs responsáveis pela campanha de escavações
icas, enquanto noutro ponto se põem à vista
arqueológicas já avançaram que é necessário enconstruções que se pensa pertencerem ao período
contrar ≪um novo parceiro≫, para além da Rede
da ocupação romana≫, disse à Lusa Rui Centeno,
Elétrica Nacional, que ﬁnancia as escavações com
inves gador da UP.
70 mil euros.
Os trabalhos de prospeção pretendem dar connuidade a escavações que foram efetuadas na
década de 50 do século passado, em Picote e
que deixaram ves gios de que o local remonta
à proto-história, prolongando-se a sua ocupação
pelo período de inﬂuência romana, até à Idade
Média.

≪Em função dos resultados que vamos obtendo,
vamos ter de ajustar todo o processo à realidade
e ver se encontramos outros parceiros para poder
dar con nuidade a este projeto de inves gação≫,
destacou o dirigente associa vo.

Como o resultado das escavações está ser promissor, também está igualmente a ser equacionado o
≪Nesta campanha há também a intenção de
seu tempo de duração.
fazer a localização das escavações feitas em 1952
por Santos Júnior, que foi igualmente inves gador
Todo o espólio resultante das escavações ﬁda UP, mas as indicações disponíveis e deixadas
cará à guarda do ecomuseu ≪Terra Mater≫, uma
por algumas pessoas que par ciparam nessas
unidade museológica única na região do planalto
escavações, ainda não permitem este ano localizar
mirandês, que nos úl mos três anos já acolheu
com rigor o sí o exato≫, frisou o inves gador.
mais de nove mil visitantes.
Apenas temos algumas fotos de fraca qualiEste ecomuseu tem como objeto o homem e
dade e a planta do local onde foram efetuadas
o seu meio, propondo aos visitantes a interpreas primeiras escavações também não permite
tação global deste território e do seu património,
detetar o sí o arqueológico inicial≫, acrescentou
≪
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envolvendo também múl plas a vidades de 1.6.54
dinamização e valorização das muitas prá cas
tradicionais que con nuam vivas na região.

Em Vila Real parte-se o panelo para divulgar barro negro de
Bisalhães (2013-06-28 16:41)

Os trabalhos de inves gação e prospeção arqueológica estão previstos durarem até 2015, não
estando descartada a ideia do seu ≪prolongamento≫.
Fonte: Agência Lusa

1.6.53

Legado judaico de Alfândega Dezenas de peças de barro serão par das nas
da Fé marca feriado municipal rodas que vão animar a feira de São Pedro, a re(2013-06-28 16:32)

alizar em Vila Real entre hoje e domingo, visando
divulgar a olaria negra de Bisalhães.

Tradicionalmente, entre os dias 28 e 29 de
junho os oleiros de Bisalhães desciam à cidade
para vender as peças de barro negro. A tradição
mantém-se, mas hoje são apenas quatro os an gos artesãos que se dedicam a esta arte.
Pelo terceiro ano consecu vo, a Associação
O município de Alfândega da Fé, no distrito de
de Municípios Douro Alliance - Eixo Urbano do
Bragança, assinala no sábado o feriado municipal
Douro, através do projeto Douro Cultural, organiza
com um conjunto de eventos culturais em torno
as a vidades "À Roda do Panelo".
do legado judaico na região, anunciou hoje a
autarquia.

1.6.55 Indianos interessados em explorar minas de ferro de Moncorvo
A vila transmontana vai reunir historiadores,
estudiosos e interessados num seminário sobre
"Os Judeus em Trás-os-Montes: contributos para
a criação de uma rota", com o propósito de dar
mais um contributo para a já anunciada intenção
de criar uma "rota judaica no concelho e distrito".
No encontro está prevista a presença do secretáriogeral da Rede de Judiarias de Portugal, Jorge
Patrão, de acordo com informação divulgada pela
autarquia local.
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(2013-06-29 18:56)

A zarmin, uma empresa mul nacional mineira
poderá vir a explorar os recursos de ferro de
Torre de Moncorvo e rea var a exploração em
curto espaço de tempo, mas primeiro serão feitas
pesquisas para apurar o grau de viabilidade de
um futuro inves mento.

Quando Poiares Maduro chegou os manifestantes cantaram o "Grândola Vila Morena" e
gritaram palavras de ordem, ao mesmo tempo
que lançaram balões negros, símbolo do descontentamento generalizado contra a ameaça do
atual Governo de re rada do helicóptero do INEM
A Companhia Portuguesa de Ferro (CPF), que desta localidade.
detém uma concessão para prospeção e pesquisa
de ferro, numa área aproximada de 40 quilómetros "Ladrão", "gatuno", "vai comer a tua casa"
quadrados, no concelho de Torre de Moncorvo, foram alguns dos insultos feitos a Poiares Maduro,
acaba de fazer um acordo com a mul nacional durante todo o tempo que decorreu a cerimónia
mineira indiana Zarmin, no cia o Jornal Expresso. de abertura da feira.
A empresa indiana vem agora subs tuir a empresa australiana Rio Tinto, que chegou a anunciar
o inves mento de 1,8 mil milhões em Torre
de Moncorvo, mas a Zarmin numa fase posterior,
quando se passar à exploração, não deverá inves r
mais do que 1000 milhões de euros.

1.6.56

Ministro
mal
em Macedo de

Poiares Maduro escusou-se a falar aos jornalistas sobre a re rada do helicóptero de Macedo de
Cavaleiros, argumentando que não se pronunciava
sobre decisões de colegas de Governo.

1.6.57 Fes val “Sete Sóis, Sete Luas”:
Yannis e Gorkem Saoulis atrecebido
uam em Alfândega da Fé
Cavaleiros
(2013-06-30 10:06)

(2013-06-30 09:58)

Yannis e Gorkem Saoulis atuam no próximo dia 27
O ministro adjunto Miguel Poiares Maduro foi de Julho, pelas 22 horas, no Largo de S. Sebas ão,
ontem muito mal recebido em Macedo de Cav- em Alfândega da Fé, no âmbito do fes val interaleiros, durante o ato inaugural da edição de nacional de música “Sete sóis, Sete Luas”.
2013 da Feira de S. Pedro.

Yannis e Gorkem Saoulis vivem em Thessalonica e
representam hoje uma das ﬁguras marcantes da
O ministro nha à sua espera, junto à entrada música da Macedonia grega.
do recinto da feira, um grupo de manifestantes
que defendem a permanência do helicóptero do O seu concerto é uma fascinante viagem no
INEM nesta cidade do Nordeste Transmontano.
rebe ko das origens considerado o “blues” da
273

Grécia, num constante dialogo com a tradição 1.6.58
grega e da Turquia u lizando para este efeito
instrumentos da tradição como o kanun.

Luís Portugal atua no Teatro
Municipal
de
Bragança
(2013-06-30 16:10)

Sobre o fes val “Sete Sóis, Sete Luas” “O Fesval internacional Sete Sóis Sete Luas, realiza-se
em 30 cidades de 13 Países do Mediterrâneo e
do mundo lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croácia,
Espanha, Eslovénia, França, Grécia, Israel, Itália,
Marrocos, Roménia, Portugal e Tunísia.
O Fes val Sete Sóis Sete Luas, em 2013 na sua
XXI edição, realiza a sua programação no âmbito
da arte e música popular contemporânea, com a
par cipação de grandes ﬁguras da cultura mediterNo próximo dia 6 de Julho, Luís Portugal, músico
rânica e lusófona. Desde 1993, os Presidentes
fundador da mí ca banda Jafumega, atuará
honorários foram os Prémio Nobel José Saramago
no auditório do Teatro Municipal de Bragança,
e Dario Fo.
revertendo a receita de bilheteira a favor da Liga
Portuguesa contra o Cancro.
Entre outros, o Fes val tem como principais
objec vos: o diálogo intercultural, a mobilidade
dos ar stas, e a criação de formas originais de
produção ar s ca. Durante mais de 20 anos de
“Luís Portugal nasceu em Vila Real a 22 de
ac vidade par ciparam no Fes val ar stas imporMaio de 1957. A par r dos 12 anos de idade
tantes como José Saramago, Césaria Evora, Bana,
começa a subir aos palcos, em grupos musicais
Carlos do Carmo, Dulce Pontes, Teresa Salgueiro,
dos estabelecimentos de ensino que frequentava.
Carmen Consoli, Nicola Piovani, Emir Kusturica,
Maria Farantouri, Gustaﬁ, Marisa Paredes, Dario
Em 1977, é convidado a integrar o grupo JAFo...”
FUMEGA e, juntamente com Eugénio, Pedro e
Mário Barreiros, José Nogueira e Álvaro Marques,
Quando: 27 de Julho de 2013
deixa-nos um dos legados musicais mais imporOnde: Alfândega da Fé – Largo de S. Sebas ão
tantes da música moderna portuguesa.
Hora: 22 horas
Entrada: livre
Ao longo de 8 anos com os JAFUMEGA, grava
4 discos de originais, dos quais foi posteriormente
A tocar: Yannis e Gorkem Saoulis
editado um “best of”.
Para além de centenas de concertos, par cipa
nos primeiros fes vais internacionais em Portugal
com grandes nomes da música mundial, como U2,
Ritchie Heavens, entre outros.
Em 1985, ainda com os JAFUMEGA, representa o
nosso país na primeira amostra da música moderna portuguesa em Paris, com dois concertos no
Fórum Les Halles.
Um ano depois, os JAFUMEGA separam-se.
Luís Portugal dedica-se então ao ensino de Artes
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Visuais (possui o 3º ano de Arquitectura) e ao primeira incursão no universo musical infan l com
esporádico trabalho de composição.
o CD single “Teatrinho de Natal”.
No início dos anos noventa, junta-se ao Sex- A par r desta data, passa a ter colaboração assíteto de Carlos Araújo e par cipa diariamente, ao dua com a Editora livreira Gailivro, agora Grupo
vivo, no programa da RTP,” Às 10”.
Leya, sendo responsável pela produção e composição musical dos projectos escolares “Sal tão”,
1992 é o ano do retorno de Luís aos discos: “Carochinha e as Letrinhas” e da colecção Tic Tac,
“Coisas Simples”, o seu primeiro trabalho a solo, cinco volumes de aprendizagem da língua inglesa
tem produção de Jorge Filipe e Telmo Marques, e para crianças, ligação proﬁssional que con nua
atual.
colaboração, entre outros, dos Vozes da Rádio.
Em 1993, o Brasil assiste a concertos de Luís Desde o Verão de 2007 até Outubro de 2009
Portugal; Recife, Natal e João Pessoa são os locais teve a seu cargo a programação do Cine-Teatro de
Torre de Moncorvo, sendo igualmente responsável
escolhidos.
pela agenda bimensal deste organismo. DesemDepois de uma aturada recolha musical por penhou as funções de director técnico da Escola
Trás-os-Montes, surge em 1995 o disco “Alta Vai a “Sabor Artes” nesta localidade, com cerca de 300
Lua”, que vem alargar o campo musical onde Luís alunos, e foi fundador do Coro e Orquestra de
Cavaquinhos desta ins tuição.
se movia até então.
Em 1998 é convidado pelo guitarrista clássico
Paulo Vaz de Carvalho, a dar expressão ao trabalho de Adriano Correia de Oliveira, numa justa
homenagem.

Dirigiu no Verão de 2009 o projecto musical “Despertar Talentos”, para a autarquia de Albergariaa-Velha, que culminou com a formação do Coro
Infan l desta cidade, com quem con nua de forma
assídua a colaborar.

Luís Portugal con nua hoje a interpretar alguns “cantautores de Abril “, com destaque para É fundador, em parceria com Paulo Seraﬁm ,
dos ÓQTRUP, um grupo cómico/musical, que conta
José Afonso, em produções encomendadas.
com centenas de espetáculos por todo o país, com
“Luís Portugal ao vivo” é o registo em 2000, relevo para os Casinos Solverde de Espinho, Chaves
concebido e gravado em Tondela, no espaço AC- e Algarve.
ERT, com a colaboração de Rui Costa (Silence 4 e
,Filarmónica Gil), arranjos e produção de Paulo “Banda Desenhada” é a mais recente incursão
Pereira (Silence 4 e David Fonseca), onde, para infan l, que reparte os palcos com ”Poetas com
além de quatro temas originais, o cantor revisita Voz”, espetáculo in mista e abrangente, em que a
língua e os poetas portugueses são os convidados.
canções intemporais que povoam a sua carreira.
2004/5 são anos de novas experiências. Integra o elenco de dois musicais de grande sucesso,
In Love e Kiss Kiss, com o comediante Fernando
Mendes, com o qual con nua a colaborar, tendo
escrito a música e co-produzido, “O Peso Certo”,
em digressão até Dezembro de 2009.
Em Fevereiro de 2006 é lançado o livro infanl de José Guedes, “Os Olhos do Coração”, que
inclui um CD musicado e produzido por Luís Portugal. Já no Natal de 2002, a pedido da Santa Casa
da Misericórdia da Mealhada, Luís nha feito uma

Gorda, con nua ser a sua colaboração com
Fernando Mendes, tendo como úl mo e gozado
repasto, a revista à portuguesa “mendes.come”
que con nua a encher a barriga de riso as plateias
portuguesas e não só ( EUA, Canadá, Paris).
Neste ano de 2012, Luis Portugal está de volta aos
palcos, com banda, e ao mercado discográﬁco com
um novo trabalho, que tem como single de estreia
“Perto da Paixão”.
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Quando: jul 06 [sábado]
Quem: Luís portugal
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Hora: 21h30
Entrada: 7,00 € | m/ 6 anos]
(a receita de bilheteira reverte a favor da Liga
Portuguesa contra o Cancro)

IFRAME: //www.youtube.com/embed/NPDm5mvGU4I?autoplay=1

1.6.59

Quintanilha
Rock
regressa
nos dias 12 e 13 de Julho
(2013-06-30 16:51)

IFRAME: //www.youtube.com/embed/mHCaZTrBjNw?autoplay=

1.6.60 Renovado protocolo de cooperação entre bombeiros espanhóis
e portugueses na zona fronteirAs margens do rio Maçãs, em Quintanilha, aldeia
iça do Nordeste Transmontano
do distrito de Bragança e fronteira com Espanha,
recebem nos dias 12 e 13 de Julho a 13ª edição
do Quintanilha Rock! Um leque muito variado
de grupos estarão representados num fes val
com um grande enquadramento cénico, onde a
natureza é rainha e senhora.
Quando: jul 13 e 14 [sábado e domingo]
Onde: Quintanilha
Quem:
Dia 12:
Throes + The Shine(pt),
Spacin(usa),Puf!(pt), Antonio Braun(pt); dia
13: killimanjaro (pt), The Dixie Boys (pt), Youthless
(pt) Oh Boys! (pt) Plasma c(pt)

(2013-06-30 22:33)

A comunidade “Tierras de Aliste” em Espanha e
os concelhos de Bragança, Vimioso e Miranda do
Quintanilha/Bragança parque do colado do rio Douro, em Portugal renovaram o protocolo de
maças [Entrada grá s, camping, praia ﬂuvial.] | cooperação internacional entre as corporações
Organização: Comissão de Festas do Santo da Viola de bombeiros, assinado em 20 de Janeiro de 2012.
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"Há um alinhamento das plantas feito com a
distância exacta acordada com o cliente, mediante
Este protocolo já é considerado como pioneiro na o po de exploração", frisou.
União Europeia por possibilitar a união de meios
humanos e mecânicos para proteger o território Com esta técnica, o empreendedor garante
fronteiriço.
conseguir plantar, em condições normais, cerca
de 7.500 árvores por dia, uma situação que vai
Este projeto envolve 282 bombeiros, dos quais 142 "op mizar recursos e, ao mesmo tempo, diminuir
pertencem a Bragança, 61 a Miranda do Douro, 60 o tempo de plan o de vinhas ou olivais, potena Vimioso e 19 ao Parque San Vitero.
ciando assim uma maior rentabilidade económica
para os produtores que se dedicam a agricultura
Apesar de suas funções principais se des narem intensiva".
a prevenir e a combater os incêndios, este protocolo de cooperação também envolve serviços Como o dinamismo empresarial e os desaﬁos
relacionados com acidentes urbanos e rodoviários. tecnológicos são uma constante na cabeça do
jovem empresário, este prepara-se agora para
comprar uma máquina que faz o plan o através
de um sistema de GPS.

1.6.61

"Fiz um estudo que me permite adquirir uma
Empreendedor revoluciona téc- nova máquina e iniciar plantações com recurso a
alinhamento por GPS, o que vai duplicar a rentabilnica de plan o no Planalto Mi- idade iniciada com a técnica laser", referiu Pedro
randês (2013-06-30 23:02)
Patrão.
A nova máquina deverá começar a operar na
próxima campanha de plantações. Segundo o
empreendedor, há pouca gente a fazer este po
de trabalho porque o inves mento é grande, com
o preço de uma máquina a a ngir cerca de 80 mil
euros. “Apercebi-me que havia uma oportunidade
de negócio e inves , já que há mercado na região
para este po de ac vidade", disse.

Um empreendedor de Mogadouro está a revolucionar o plan o de videiras, oliveiras ou outras
árvores de fruto na região do Planalto Mirandês,
para já com recurso a raios laser e, no futuro
próximo, ao Sistema de Posicionamento Global
(GPS).

Para efectuar este po de trabalho, o empresário
Pedro Patrão, de 25 anos, u liza uma máquina
atrelada a um tractor, à qual está acoplado um
sistema laser que possibilita um alinhamento e
uma disposição mais eﬁcaz da planta no terreno,
permi ndo o seu tratamento e a colheita de forma
mecanizada.

Os pedidos de orçamento começaram a chegar
de todo o território nacional, mas o empresário
decidiu apostar na sua região de origem durante
os próximos tempos. "Há muito trabalho a fazer
nesta área agrícola, como o plan o de novos
olivais e vinhas de produção em regime intensivo",
tornando a sua ac vidade mais "rentável", sublinhou.
Depois de criar o seu posto de trabalho, o
empresário não descarta a ideia de aumentar
o número de trabalhadores na empresa, quer de
forma sazonal, quer efec va.
Pedro Patrão foi dis nguido na Feira Nacional
de Agricultura, que recentemente decorreu em
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Santarém, com o tulo de Jovem Agricultor do Acessível.
Ano, em conjunto com outros cinco jovens operadores do sector, dada a sua aposta em novas Além dos bares de apoio e outros espaços de
técnicas de produção em regime intensivo.
lazer, em julho e agosto, a Biblioteca Municipal
estará presente na Albufeira do Azibo com duas
bancas de livros e jornais diários, de quarta a
domingo. A Época Balnear decorre até dia 15 de
Fonte: Agência Lusa
setembro.

1.7

Julho

1.7.2 Alexandre Sampaio expõe “Azul”
no Centro Cultural de Vila Nova de
1.7.1 Época Balnear abre na Albufeira
Foz Côa (2013-07-02 09:50)
do Azibo (2013-07-02 09:34)

O fotógrafo Alexandre Sampaio expõe uma
Abriu hoje o período de Época Balnear nas duas coleção fotográﬁca subordinada ao tema “Azul”,
Praias da Albufeira do Azibo em Macedo de que estará patente ao público no Centro Cultural
Cavaleiros. Este momento foi aproveitado para de Vila Nova de Foz Coão de 2 de Julho a 4 de
hastear as Bandeiras Azuis em ambas as praias. agosto.

Com isto, a Praia da Fraga da Pegada exibe o
galardão pelo 10º ano e a Praia da Ribeira o 4º,
a que se acrescenta, naturalmente, o selo das 7
Maravilhas – Praias de Portugal, alcançado em
setembro de 2012.
Neste período, a vigilância ao nível de nadadores
salvadores decorre entre as 10h e as 19h em todos
os dias da semana. A este, soma-se o serviço de
limpeza e de vigilantes contra incêndios, agressões
ambientais, em toda a Paisagem Protegida da
Albufeira do Azibo, que já decorrem desde há
algum tempo e que se prolongarão durante os
meses de maior calor.

Trabalho inicialmente desenvolvido para o projeto
Entre Margens, com o apoio do cole vo Kameraphoto e do Museu do Douro, teve abertura
cole va na Praça D. João I (Porto), em 2012.
Após apresentação performa va na 4ª Pecha
Kucha Night de Guimarães, integrada na Capital
Europeia da Cultura 2012, vê agora o formato de
exposição individual. Na sua génese, procurou
traçar um percurso iden tário do pequeno produtor do Douro, região Património Mundial da
Humanidade, aqui recriado sob um olhar nostálgico e inquiridor, onde drama e comédia se tocam,
como na vida.

De salientar também as condições acessibilidade das praias merecedoras da Bandeira de Praia E (…) se à memória me encosto para vos falar
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do meu Douro, é sempre o sol que me acorda, é 1.7.4
sempre descalço que engano os dias, e é sempre
à lareira que adormeço. porque o corpo é aqui
mais vasto, porque absorve os campos, os rios, os
montes, e sobre a pele se ergue, lavrado e fér l, a
um azul que D’oiro sulca (…)

1.7.3

Tampas dão ’vida’ a cadeiras de rodas em Bragança (2013-07-03 16:43)

Museu do Abade de Baçal promove “Um Passeio no Parque”
(2013-07-03 16:29)

Uma associação de Bragança angariou em sete
anos, com a recolha e troca de tampas de plás co,
material ortopédico de valor superior a 13500
euros, como quatro cadeiras de rodas entregues
hoje a ins tuições e par culares.

“Já deste muitas tampas?” é o desaﬁo que a
Azimute, uma associação de jovens sedeada na
aldeia da Protela, em Bragança, lançou em 2006
O Museu do Abade de Baçal (MAB) irá promover e que já soma mais de 21 toneladas de tampas
no dia 6 de julho a oﬁcina de fotograﬁa "Um angariadas e conver das em equipamento doado
a quem necessita.
passeio no parque" .
A associação conseguiu já em 2013 mais quatro cadeiras de rodas, no valor de 1.105 euros, que
serão hoje entregues ao Centro Social e Paroquial
de Rebordãos (Bragança) e a dois par culares,
segundo informação divulgada pelos promotores.
As inscrições estão abertas até dia 4 de julho,
para todos aqueles que estejam interessados
em passar um dia diferente com esta incia va
promovida pela ins tuição cultural da cidade de
Bragança.
“O passeio tem como obje vo principal a dinamização e sensibilização do olhar fotográﬁco,
o despertar do gosto pela natureza bem como
potenciar os par cipantes para o bom uso das
câmaras fotográﬁcas”.

Em sete anos, a Azimute adquiriu e entregou
material ortopédico no valor de 13.526 euros
com a recolha e entrega de tampas, num total de
21.320 quilos, de acordo com a associação.
Com esta campanha, foram entregues 34 cadeiras
de rodas, três cadeiras de banho, uma joalheira
ortopédica ar culada, três camas ortopédicas, três
colchões tripar dos e seis colchões an escaras.

Entre o equipamento doado encontram-se tamMais informações podem ser ob das através bém andarilhos, canadianas, almofadas, grades
do email:
mabadebacal@culturanorte.pt ou reba veis, entre outro material especíﬁco para
pessoas com incapacidade sica.
ritalmendra@gmail.com.
A Azimute realça que “esta campanha tem
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permi do desempenhar um importante trabalho
de solidariedade que, através do empenho de
diversos anónimos e empresas, contribui para a
melhoria da qualidade de vida de pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida”.

alcançado 1,9 % no trimestre anterior.
Os preços do vestuário e calçado foram os que
mais desceram no contexto regional (-7,2 % face
ao trimestre homólogo do ano anterior).

Contribui ainda, segundo a associação, “para
o desenvolvimento de uma consciência ambiental,
incu ndo ro nas de reciclagem de plás co, o qual,
no meio natural levaria 150 anos a degradar-se”.

O mercado de trabalho na região voltou a testemunhar um aumento da taxa de desemprego para
18,6 %, face aos 17,8 % do trimestre anterior. O
grupo dos jovens entre os 15 e os 24 anos foi o
mais afetado, com uma taxa de desemprego de
Criada há mais de uma década numa aldeia 39,1 %, ainda assim inferior à veriﬁcada a nível
próxima da cidade de Bragança, Portela, a Azimute nacional, que se cifrou em 42,1 %.
começou por dedicar-se aos desportos de aventura e natureza, mas decidiu alargar o seu âmbito Como aspeto posi vo, é de assinalar, na Região
Norte, o crescimento real de 1,3 % do salário
a projetos sociais.
médio mensal líquido dos trabalhadores por conta
A recolha das tampas faz parte destes proje- de outrem (contrariando a tendência nega va
veriﬁcada há já vários trimestres). A nível nacional,
tos.
o mesmo veriﬁcou uma diminuição de 0,1 % em
Esta associação foi dis nguida pela Fundação termos reais. As exportações regionais cresceCalouste Gulbenkian por outro projeto que tem ram 1,8 %, em valor, rela vamente ao período
em curso, denominado “Aldeia Pedagógica”, para homólogo de 2012, ainda que em desaceleração
promover o convívio entre gerações, proporcio- quando comparadas com o crescimento de 2,9 %
nando aos jovens a oportunidade de aprenderem do trimestre anterior.
com a sabedoria dos mais velhos.
O calçado e o vestuário de malha foram os
produtos que mais contribuíram para este deFonte: Agência Lusa
sempenho, com um crescimento em valor de 9,1
% e 8,7 %, respe vamente. Este desempenho é
par cularmente relevante num contexto onde as
1.7.5 Inﬂação da Região Norte exportações a nível nacional passaram a registar
uma variação nega va de -0,2 %.

nula no 1º trimestre de 2013

(2013-07-05 00:40)

Rela vamente aos mercados a que se des nam as exportações do Norte, a UE assis u a
uma variação homóloga nega va pelo segundo
trimestre consecu vo, enquanto os países fora da
UE man veram crescimentos elevados.

O bole m "Norte Conjuntura” disponibiliza
uma análise nos domínios do mercado de trabalho, endividamento das famílias e das empresas,
comércio internacional, desempenho das indústrias tradicionais, construção e habitação,
turismo, preços no consumo e monitorização do
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
QREN e encontra-se disponível em www.ccdrRegional do Norte (CCDR-N) publicou hoje o bolen.pt/norteconjuntura
m “Norte Conjuntura”, rela vo ao 1º trimestre
de 2013. Neste, destaca-se a inﬂação no Norte,
que foi nula, em termos homólogos, após ter
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1.7.6

Assinatura de Protocolo entre o 1.7.7 Atribuído subsídio social de moMunicípio de Mirandela e o Conbilidade , no âmbito dos serviços
selho Nacional para a Promoção
aéreos entre Bragança e Lisboa
do Voluntariado (2013-07-05 00:46)
(2013-07-05 01:03)

O Conselho de Ministros aprovou hoje "o regime
jurídico de atribuição do subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneﬁciários, no âmbito dos
No próximo dia 5 de julho, pelas 17h45, no Au- serviços aéreos entre Bragança-Lisboa, Lisboaditório Municipal de Mirandela, será assinado Bragança, Vila Real-Lisboa e Lisboa-Vila Real".
um Protocolo entre o Município de Mirandela e
o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, que tem por objeto a criação do Banco Segundo um comunicado da Comissão de CoLocal do Voluntariado no Concelho de Mirandela, ordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
ao qual caberá, a promoção e o desenvolvimento (CCDR-N), “esta decisão representa um importante
do Voluntariado para a área de intervenção, em passo para a redução das assimetrias regionais no
cooperação com as organizações promotoras.
domínio da mobilidade, em eixos tão relevantes
como os que estão em causa, é com especial
Após assinatura do Protocolo será realizada agrado que a Comissão de Coordenação e Desenuma ação de sensibilização aberta à comunidade volvimento Regional do Norte (CCDR-N) recebe
e no dia 6 de julho será realizada uma ação de esta no cia”, lê-se numa nota de imprensa disformação para os voluntários que já realizaram a tribuída à comunicação social.
sua inscrição e respe va entrevista.
A presidência da CCDR-N considera ainda que
O papel decisivo que o voluntariado tem no re- esta decisão é "uma excelente no cia para o Norte
forço da coesão social e na consolidação de regime mas, sobretudo, para o país. A interioridade não
democrá co e da cidadania é hoje reconhecido deve traduzir-se em desigualdades".
enquanto promotor de prá cas comunitárias,
aproximando os cidadãos em torno de causas
comuns, solidárias e integradoras no indivíduo na
vida cole va.
Anónimo (2013-07-07 11:12:22)
Engraçado, é atribuído o subsídio de mobilidade mas
não há carreiras aéreas. Isto é de gargalhada.
Palhaços!!!
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1.7.8

Planalto

em

Movimento visitantes estes dois dias de cultura e animação,

(2013-07-05 01:08)

em plena Terra Quente trasmontana.

1.7.9 300 par cipantes no 4º Encontro
de Verão dos Idosos do Concelho de Torre de Moncorvo
(2013-07-05 09:00)

Entre 13 e 14 de Julho de 2013, as aldeias de Adeganha, Estevais e Cardanha (Torre de Moncorvo)
saem às ruas e aos campos juntas e prometem
um verdadeiro “Planalto em Movimento”.

Morcegos, Pardais e Lagartos convidam-nos a
subir a Fragada e a lançar-nos ao caminho para
uma festa de verão, em torno das suas tradições, O Município de Torre de Moncorvo por intermédio
saberes e património locais
da Rede Social e em conjunto com os restantes
parceiros do Conselho Local de Acção Social de
Num outro tempo que ainda vive na memória Torre de Moncorvo (CLAS/TM) organizou, na
dos mais velhos, esta estação trazia a azáfama da Praia Fluvial da Foz do Sabor, o 4º Encontro de
segada e malhada do cereal, momento marcante Verão dos Idosos.
na existência das comunidades aldeãs, cuja recriação é o mote desta celebração par lhada.
Esta inicia va contou com a presença dos utentes
Esta festa será também feita de outras ac vi- das valências de apoio domiciliário, centro de dia
dades integradas num pequeno i nerário de visita e lar das diferentes Ins tuições de Solidariedade
às três aldeias vizinhas: passeios para disfrute do Social (IPSS) do concelho, num total de 300 par cipatrimónio histórico etnográﬁco e natural local; pantes.
documentários e debates sobre as aldeias do
planalto; oﬁcinas didác cas des nadas a adultos O dia de convívio teve início com uma missa
e crianças em torno do cereal, da cerveja ao pão campal celebrada pelo Padre João Barros e Padre
e biscoitos; oﬁcinas de artefactos tradicionais; Vicente, e a vidades sicas que pretendiam colooﬁcinas de apicultura; oﬁcinas de costura cria va; car os idosos em movimento, ao que se seguiu um
divulgação de gastronomia e artesanato locais almoço convívio entre todos.
e regionais; e, como não podia deixar de haver
numa festa, convívio animado em almoços, jantar, A tarde foi ainda mais animada com os utentes de
cada IPSS a protagonizarem diversas a vidades
música e baile tradicionais.
lúdicas, entre elas a interpretação de canções,
É com espírito de proximidade entre gerações danças e declamação de poemas. No ﬁnal, o
e de envolvência dos esforços e inicia vas dos Município de Torre de Moncorvo ofereceu um
habitantes e amigos das aldeias anﬁtriãs, que a lanche convívio e uma pequena lembrança a todos
parceria entre as Juntas de Freguesia de Adeganha os presentes.
e Cardanha e o Grupo Aldeia Viva, em conjunto
com as en dades apoiantes, oferece aos locais e Com esta a vidade pretendeu-se salientar a
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importância do contributo dos idosos para a construção de uma sociedade mais justa, ao mesmo
tempo que se proporcionou a todos os idosos um
dia de convívio bastante animado, onde não faltou
a boa disposição.
[EMBED]

1.7.10

Quintanilha
(2013-07-05 10:30)

Rock

No dia 13 de Julho (Sábado), os motores aquecem
durante a tarde, no Espaço Ambientalidades.

A festa começa com a alemã Fee Reega, que
irá fazer companhia ao bom tempo com o seu
espírito indomável. A abrir o ape te para o jantar,
estarão as sonoridades trazidas pelo espanhol
Pablo Und Destruk on. Com o cair da noite, vem
também a fusão cosmopolita entre electrónica
e acús ca da responsabilidade de Lysergic Joy
Lounge. Já com o jantar em digestão avançada,
2013 cabe aos animais de palco Killimanjaro animar
as hostes. A viagem segue depois até aos anos
50, com o rockabilly dos portuenses Dixie Boys.
Um concerto pleno de energia que fará vibrar
espectadores de qualquer faixa etária.
O duo Youthless traz ao QR2013 os seus temas
aclamados pela imprensa internacional, de Londres a Nova Iorque. Cabe aos DJs Plasma c e
Oh!Boys encerrar com chave de ouro o fes val.
Ba das fortes e baixos gordos prometem manter
a boa disposição até que o sol comece a aparecer.

É já no próximo dia 12 de Julho que arranca o
Quintanilha Rock 2013. Numa altura em que
tanto se fala de crise, a elevada qualidade musical e o acesso gratuito ao evento prometem
atrair muita gente ao Parque do Colado.

Para além de boa música, os fes valeiros têm
ainda ao seu dispor as calmas águas da praia
ﬂuvial e natureza no seu estado mais puro. A
entrada e o campismo são gratuitos e o serviço de
restauração é permanente, com preços económicos.

QUINTANILHA ROCK || 12 E 13 DE JULHO ParAo longo de dois dias, Quintanilha acolhe o
que do Colado || Quintanilha || Bragança Enfes val que, apesar de ir já na sua 13ª edição,
trada Livre || Campismo Gratuito|| Praia Fluvial
pretende consolidar a sua imagem e tornar-se
www.facebook.com/quintanilharock
uma referência no panorama musical do Nordeste
Transmontano. Para isso, a organização apresenta
um alinhamento de luxo cons tuído por 12 ar stas
(9 nacionais e 3 internacionais), distribuídos por
2 palcos. No dia 12 de Julho (Sexta-Feira), as
fes vidades arrancam com os americanos Spacin’,
que prometem agitar as águas do rio Maçãs à
custa do seu lo-ﬁ rock’n’roll.
Também na primeira noite, sobe ao palco principal
o Rockuduro dos Throes + The Shine, que têm presença marcada para este Verão em fes vais como
o Roskilde (DMK), o Deep In The Woods (HUN), o
Op mus Alive ou o Marés Vivas. Os fes valeiros
vão ainda poder contar com música electrónica de
vanguarda, a cargo dos DJs António Braun e Puf.
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1.7.11

Novas estradas podem mexer diﬁculdades de acesso das populações.
na Saúde de Bragança, autarcas
A autarca socialista acusa a ULS de prosseguir
contestam (2013-07-07 10:42)
uma polí ca "hospitalocêntrica" que contraria
as orientações do Ministério da Saúde, cortando
serviços nos centros de saúde para reforçar os
hospitais. eliminarem as diﬁculdades de acesso
das populações.

Mesmo com novas estradas, Berta Nunes alertou que a diminuição de serviços de proximidade
agrava a acessibilidade das populações numa
altura em que "os transportes não estão a ser
pagos aos doentes". eliminarem as diﬁculdades
de acesso das populações.

O presidente da Unidade Local de Saúde (ULS)
do Nordeste, António Marçôa, admi u hoje
A hipótese levantada pela ULS é "completarepensar a oferta de consulta aberta e serviços
mente absurda" para o social democrata António
de urgência onde as novas estradas eliminarem
Branco, presidente da Câmara de Mirandela, que
as diﬁculdades de acesso das populações.
pôs o Ministério da Saúde em Tribunal, alegando
que não estar a cumprir os protocolos no que
toca à urgência médico cirúrgica do hospital da
O responsável pelo organismo que congrega
cidade. eliminarem as diﬁculdades de acesso das
todos os hospitais e centros de saúde do Nordeste
populações.
Transmontano ressalvou que "não está prevista
nenhuma alteração ainda, mas pode acontecer
"Foi por se construir a CREL, a A29 ou a VCI
efe vamente". eliminarem as diﬁculdades de
que foi alterada a rede de urgências em Lisboa ou
acesso das populações.
no Porto? Então porque é que em Trás-os-Montes
é diferente", ques onou. eliminarem as diﬁculO presidente da ULS vincou que falta estudar
dades de acesso das populações.
se a conclusão do IP2, IC5 e Autoestrada Transmontana alteraram os pressupostos da atual rede
António Branco defende que "não há alteração das
de serviços, baseada na diﬁculdade de acessicondições" que es veram na base dos protocolos
bilidade da população dispersa por um extenso
e responde à ULS do Nordeste citando o despacho
território. eliminarem as diﬁculdades de acesso
do juiz que deu origem à ação que a Câmara de
das populações.
Mirandela tem em Tribunal: "ninguém obrigou o
Ministério da saúde a assinar os contratos e para
Os autarcas do Distrito de Bragança assinaram, em
serem alterados tem de ser bilateralmente". elim2007, protocolos com a Administração regional de
inarem as diﬁculdades de acesso das populações.
Saúde (ARS) Norte, que garan am, em troca do
encerramento do Serviço de Atendimento PermaO responsável pela ULS do Nordeste, António
nente (SAP) consulta aberta nos centros de saúde,
Março, reconhece que a região "tem especiﬁo reforço da rede de emergência pré-hospitalar
cidades" que é necessário ter em conta e que
e das urgências. eliminarem as diﬁculdades de
eventuais alterações nunca podem ser realizadas
acesso das populações.
com base "apenas em números". eliminarem as
diﬁculdades de acesso das populações.
"Nunca esteve no espírito dos protocolos que
poderia diminuir ou re rar ainda mais serviços",
"Mesmo com as novas estradas eu, se quiser
aﬁrmou à Lusa Berta Nunes, presidente da Câmara
ir de Bragança a Freixo de Espada à Cinta, ainda
de Alfândega da Fé e an ga responsável pela
demoro uma hora e tal", declarou. eliminarem as
sub-região de Saúde de Bragança. eliminarem as
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diﬁculdades de acesso das populações.
"Abriram o IP2 e o IC5 e ainda não notou que
não é necessária a consulta aberta", acrescentou.
eliminarem as diﬁculdades de acesso das populações.

1.7.12 Jorge Nunes é homenageado
pelo
povo
de
Bragança
(2013-07-07 10:55)

O principal hospital da região, o de Bragança,
situa-se a mais de uma hora de parte signiﬁcava da população, a mesma distância a que se
encontra a única Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER). eliminarem as diﬁculdades
de acesso das populações.
A população conta ainda com o helicóptero
que o INEM quer deslocar de Macedo de Cavaleiros para Vila Real e que os autarcas impediram
com uma ação em tribunal, ainda que provisoriamente. eliminarem as diﬁculdades de acesso das
populações.

O presidente da Câmara de Bragança, Jorge
Nunes, foi homenageado no sábado num jantar
com mais de mil pessoas pelos 16 anos de gestão
autárquica que o tornam no presidente que mais
tempo esteve à frente do município.

Os três hospitais da região situam-se no eixo
da A4, a nova Autoestrada Transmontana, a
15 minutos uns dos outros, onde se concentra
metade da população. A restante tem no centro
de saúde o serviço mais próximo. eliminarem as
diﬁculdades de acesso das populações.
HFI // MSP
Lusa/ﬁm

A homenagem ao social democrata, que está
impedido de se recandidatar por ter a ngido o
limite de mandatos, par u do 49 presidentes de
junta do concelho, do PS e do PSD, que organizaram, preparam e serviram o jantar no centro
empresarial de Bragança, com a ajuda de mais de
uma centena de voluntários.

Fonte: Agência Lusa

Cada par cipante pagou pelo repasto à base
de mais de 700 quilogramas de vitela, 260 quilogramas de batatas, 400 quilogramas de melão e
melancia e outros ingredientes contabilizados pelo
presidente da junta de freguesia de Rebordãos,
Adriano Rodrigues.

Anónimo (2013-07-08 09:50:43)
Porque razão está esta no cia tão mal redigida?

Anónimo (2013-07-07 12:22:13)
este velhadas ja devia ter calçado os chinelos ha mt
tempo. não passa de um m e r d a arrogante.

Anónimo (2013-07-09 12:47:24)
a saude não é so hospitais...é principalmente centros
de saude (que ele despreza) e consultas abertas que
são o apoio das populações, ele que experimente ﬁcar
doente em Moncorvo, alfandega da fe ou carrazeda
e depois falamos....esse senhor em vez de trazer
serviços para esta região esta a coloca-los para fora
....ACORDE

Anónimo (2013-07-07 12:29:19)
A este anonimo PM gostaria de lhe dizer que tenha
mais educação quando se dirige ao Presidente da CM
Bragança, mesmo não gostando dele nem concordar
com as suas ideias.
Anónimo (2013-07-07 12:42:27)
As homenagens valem o que valem desde que não
sejam vassalagem.
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Quanto aos méritos e deméritos cada um faz a sua
análise.
Agora, alguns presentes fazerem-se apresentar com
viaturas de juntas de freguesia, IPSS’s e outros organizações deste po mostram à evidencia o cariz
perverso desta homenagem.

1.7.13

≪

Coração parte Um≫ - seBENTA

Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando:19 julho
Hora: 22:00 horas
Praça Professor Cavaleiro Ferreira
5300-252 BRAGANÇA

IFRAME: //www.youtube.com/embed/IB3W03MjDhI?autoplay=

(2013-07-07 11:43)

1.7.14 Comerciantes de Mogadouro
lançam campanha de descontos para atrair clientes
(2013-07-08 00:05)

Os seBENTA são uma banda de rock cantado
em português, que já registou diversos êxitos de
rádio e de público, e tem vindo a incluir alguns
dos seus temas nas mais emblemá cas séries
televisivas de grande audiência.
A Associação Comercial e Industrial de Mogadouro (ACISM) em parceria com a autarquia
Depois do disco "Efeito Secundário", em 2008, está a promover o comércio, a indústria e os
chega o novo álbum, "Coração parte Um" que é serviços do concelho, através de uma inicia va
aqui apresentado ao vivo.
denominada por "Sextas-feiras sem Crise".
O projecto foi iniciado em 2004 e conta na
sua formação com Paulecas (baixo e voz), André
Fadista (bateria) e João ‘Quico’ Barros (guitarras). "Estamos a criar um sí o na Internet, onde os
clientes poderão saber quais as unidades comer“O Beijo” foi o seu primeiro álbum editado em ciais, industriais ou de prestação de serviços que
2006 com produção de Flak seguindo- se “Efeito aderiram à inicia va e qual os valores dos desconSecundário” (2008) com produção de Cajó, ambos tos que fazem aos produtos que têm nos seus
contaram com a par cipação de Gui, saxofonista estabelecimentos ", disse hoje à Lusa o presidente
dos Xutos & Pontapés.
da ACISM, Horácio Sá
Registando já diversos êxitos de rádio e de
público, a banda incluiu os temas dos dois trabalhos anteriores: Bem, Pensando Assim, Ver vamos,
Balas de Prata, Olhos de Quem e Essa Razão nas
mais emblemá cas séries televisivas de grande
audiência.
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O obje vo da campanha passa por "atrair clientes"
aos estabelecimentos comerciais e industriais,
através de promoções e descontos que acontecerão todas as sextas feiras até ao ﬁm do ano.
"Com esta campanha tentamos dar incremento

ao comércio de tradicional e atrair clientes não só 1.7.15
de Mogadouro, bem como dos concelhos vizinhos
de Miranda do Douro, Vimioso, Freixo de Espada
à Cinta, Alfandega da Fé ou Vila Flor já que o IC5
veio trazer ou dinâmica comercial e empresarial
a região", acrescentou o representante dos empresários de Mogadouro.

II Encontro Equestre de Macedo
de Cavaleiros (2013-07-09 12:24)

Cada casa comercial será iden ﬁcada com um
dís co onde os clientes poderão adquirir produtos
com "uma margem de descontos signiﬁca va".
Crentes no sucesso da inicia va, os representes
da ACISM vão assim inves r cerca de 15 euros até
ao ﬁnal do ano no intuito de animar a a vidade
comercial no concelho.
"Nesta primeira fase a inicia va está aberta
aos nossos 300 associados. Numa segunda fase
pretendemos alargar a campanha a todos o comér- Nos dias 13 e 14 de julho realiza-se no Centro
Hípico de Grijó o II Encontro Equestre de Macedo
cio indústria do concelho ", frisou Horácio Sá.
de Cavaleiros, momento que reúne cavaleiros e
Por seu lado, o vereador do Comércio e Indús- cavalos do Norte ao Sul do país.
tria da Câmara de Mogadouro disse que no
seguimento da polí ca de revitalização do comércio local, foi dado um passo no sen do de ajudar
os comerciantes a ultrapassar a crise.
"Compar cipamos a campanha com 7.500 euros para assim evitar que alguns estabelecimentos
comerciais fechem as suas portas e coloquem
pessoas no desemprego", enfa zou o vereador.
Outras das polí cas da autarquia passa por revitalizar o comércio tradicional na zona histórica
da vila de Mogadouro. FYP // MSP Lusa/ ﬁm
Fonte: Agência Lusa

Ao longo destes dois dias, tanto o cavaleiro como
o cavalo têm pela frente provas com diferentes
graus de diﬁculdade, abertas a todas as idades.
O mesmo espírito compe vo estará patente no
Traje cavalo/Cavaleiro e Cavalhadas, juntamente
com a possibilidade de assis r ao workshop “A
importância da Desparazitação nos Equinos”, com
o veterinário Bernardo Chitas Mar ns.
Ainda sábado, os alunos do Centro Hípico de
Grijó realizarão o Carrocel Noturno, às 21h30.
Durante o dia de domingo, os par cipantes terão
um passeio na Serra de Bornes, seguido da apresentação do espetáculo com Tourinha Manual. Às
16h decorre a Corrida de Cavalo – Passo Travado.
Encontram-se em permanência a vidades como
uma mostra e venda de produtos regionais e artesanais, serviço de restaurante, animação cultural e
musical.
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1.7.16

“Redburros Fly-in” regressa aos
ao céu de Mogadouro num encontro amigável de voo à vela
térmica (2013-07-09 12:43)

Considerado o melhor aeródromo em Portugal para a prá ca de voo à vela pelas condições
sicas e aéreas que reúne - pista asfaltada de
1200 metros, espaço aéreo ilimitado e uma área
reservada de 20 milhas náu cas (37km) – aquela
infraestrutura apresenta-se também como uma
âncora para o desenvolvimento do turismo da
região.

1.7.17 XI Edição do Fes val de Cultura
I nerante L Burro i L Gueiteiro
A Câmara Municipal de Mogadouro realiza no
próximo dia 27 de julho o 4.º Fes val Aéreo
“RedBurros Fly-in”, no Aeródromo Municipal da
localidade, uma inicia va des nada a pilotos,
aﬁcionados pelo voo à vela e ao público em geral.

O evento, cujo nome é inspirado na tradicional
festa asinina que se realiza na aldeia de Azinhoso,
onde se localiza o aeródromo, reúne pela quarta
vez em terras transmontanas alguns dos melhores
pilotos e planadores nacionais que durante um dia
cruzarão os céus de Mogadouro para verdadeiros
espetáculos acrobá cos.

(2013-07-09 12:48)

Realiza-se entre os dias 24 e 28 de Julho a XI
Edição do Fes val de Cultura I nerante L Burro i L
Gueiteiro, que leverá, mais uma vez, dezenas de
pessoas pelas aldeias mirandesas de Constan m,
Póvoa e Especiosa.

Para os mais pequenos, o município de Mogadouro reservou passeios de burro, picos
Passaram dez anos de L Burro i L Gueiteiro. O
daquela região do nordeste transmontano.
balanço? Centenas de pessoas vieram descobrir
Na semana de 20 a 28 de julho vai decorrer, as Terras de Miranda. Quase todas as aldeias
no município de Mogadouro, o 3.º Encontro foram visitadas. Dezenas de burros e outros
Amigável de Voo à Vela Térmicas 2013. A inicia va, tantos gaiteiros animaram o Planalto Mirandês –
inserida no fes val RedBurros Fly-In, é organizada e os números cada vez mais gordos de uns e de
pelo Centro Internacional de Voo à Vela do Municí- outros só vez, dezenas de pessoas pelas aldeias
pio de Mogadouro (CIVVMM) e tem como obje vo mirandesas de Constan m, Póvoa e Especiosa.
proporcionar aos par cipantes a exploração livre
das condições aerológicas da região, assim como O Fes val I nerante de Cultura Tradicional “L
par lhar experiências e técnicas entre pilotos Burro i L Gueiteiro” apresenta-se assim, nesta
nacionais e estrangeiros. O encontro des na-se a XI edição, com uma dupla missão: con nuar a
todos os pra cantes da modalidade, com licença mostrar o melhor do Planalto e quebrar, ao mesmo
GPL e cer ﬁcado médico válidos, quer a tulo tempo, o estereó po de uma cultura parada no
individual quer em representação de clubes, asso- tempo. Bem pelo contrário, acreditamos que
está em constante transformação e que temos,
ciações e escolas de voo à vela.
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por isso mesmo, a responsabilidade de contribuir
com ac vidades cria vas e de qualidade que a
es mulem. Isso signiﬁca trazer pedaços de outras
culturas, mas também repensar o contacto com o
que é de cá, e que con nuamos a privilegiar. vez,
dezenas de pessoas pelas aldeias mirandesas de
Constan m, Póvoa e Especiosa.

A situação geográﬁca de Miranda do Douro,
desde sempre, lhe concedeu um estatuto privilegiado no contexto regional e internacional, de
que os mirandeses facilmente perceberam e que
foram, ao longo dos tempos, umas vezes com
O “L Burro i L Gueiteiro” é então um fes val sucesso, outras não, tentando potenciar em seu
que pretende, acima de tudo, dar a conhecer a favor, fato que a sua história atesta.
riqueza e diversidade do Planalto Mirandês: das
paisagens aos saberes, dos campos às aldeias, Os mirandeses ansiaram, sempre, uma ligação
dos burros aos gaiteiros, tendo presente que ao país vizinho, que se encontra separado, ﬁsitradição e inovação não se opõem – constroem-se camente, por um rio que deﬁne a sua fronteira
Pese embora todas as diﬁculdades
mutuamente; e que, por essa razão, não é só o polí ca.
fes val que é i nerante, mas também a cultura impostas pela orograﬁa do terreno e as condicioque viaja com ele. É um evento a pensar em todos nantes polí cas, os nossos predecessores foram
- miúdos e graúdos – os que gostam de caminhadas capazes de lutar pelo desenvolvimento da sua
por percursos bonitos, de refeições ape tosas, de terra. A passagem fronteiriça entre Miranda e Torsestas burriqueiras, de oﬁcinas instru vas, de boa regamones é mais um dos exemplos dessa sageza
música e de muita festa. Por tudo isto, é ainda um de que se pretende dar nota nesta exposição.
fes val familiar e relaxado, como se de um longo
e preguiçoso Domingo em família, entre burros e Tal como nos dias de hoje, este processo foi
ao som da gaita-de-fole se tratasse.
uma luta árdua dos agentes locais, contra a interioridade e o centralismo de Lisboa, e contra alguns
interesses locais, regionais e ibéricos, que depois
de um longo percurso, com avanços e recuos,
culminou na abertura da passagem fronteiriça de
1.7.18 “Abertura da passagem fron- Miranda-Torregamones.

teiriça Miranda-Torregamones”,
exposição vai estar patente
ao público no Arquivo Municipal de Miranda do Douro

(2013-07-09 17:05)

De 10 de julho a 10 de setembro, está patente
no Arquivo Municipal de Miranda do Douro uma
exposição rela va a “Abertura da passagem
fronteiriça Miranda – Torregamones.
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ste é um evento que pretende promover os
jogos tradicionais que ainda perduram no município mirandês e que a população do planalto ainda
pra ca nos seus tempos de laser.
As Olimpíadas Despor vas do concelho de Miranda do Douro Cons tuem também uma oportunidade de convívio para as pessoas das diversas
freguesias que par cipam evento.

Anónimo (2013-07-10 09:09:22)
foi sem duvida um grande elo de ligação,com a
espanha aqui ao lado,de miranda douro,que veio dar
outra vida há cidade,e ao eu concelho,dando novas
vidas,de esperança a muita gente.jribeiro.

1.7.20 Mais de 400 homens combateram fogo nos concelhos de
1.7.19 Olimpíadas Despor vas do conAlfândega da fé e Mogadouro
celho de Miranda do Douro
(2013-07-10 09:24)
(2013-07-10 08:58)

Realizam-se no próximo dia 14 de julho , a parr das 14 horas, no recinto de Nossa Senhora
do Naso, Póvoa, Miranda do Douro, as XIV
Olimpíadas Despor vas do Concelho de Miranda
do Douro.
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Mais de 400 homens comba am cerca das 03:00
dois fogos nos concelhos de Alfândega da Fé e
de Mogadouro que se juntaram esta noite, disse
à agência Lusa fonte do Comando Distrital de
Operações de Socorro de Bragança.

entre 2004 e 2007 e a juvenil aos nascidos entre
2000 e 2003.
"O incêndio no concelho de Alfândega da Fé
alastrou-se durante a noite e juntou-se com o fogo Os mais novos têm assim a oportunidade de
no concelho de Mogadouro", explicou a mesma aprender natação ou aperfeiçoar este desporto
fonte.
ao mesmo tempo que se encontram ocupados
durante as férias de verão.
O fogo no concelho de Alfândega da Fé deﬂagrou na terça-feira às 13:47, mas as chamas só
surgiram na aldeia da Quinta das Quebradas,
concelho de Mogadouro, por volta das 19:00.

1.7.22 Quercus admite recorrer aos tribunais para impedir construção
1.7.21 Crianças de Torre de Moncorvo
da barragem das Veiguinhas
aprendem natação nas Pisci(2013-07-10 16:39)
nas Municipais de Ar Livre
(2013-07-10 15:21)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
organiza durante as férias escolares de verão
programas de natação nas Piscinas Municipais
Descobertas.

A Quercus admite recorrer aos tribunais para
tentar impedir a construção da Barragem de
Veiguinhas, no parque natural de Montesinho. A
associação ambientalista diz que constatou no
local o início das obras da infraestrutura que irá
abastecer uma parte do concelho de Bragança.

A declaração de impacto ambiental foi aprovada
no ano passado, mas a Quercus não se conforma
e diz que vai recorrer para os tribunais. Em
As aulas de natação infan l decorrem terça e declarações à TSF, o dirigente Domingos Patacho
quinta-feira das 10h00 às 12h00 e contam já com assegurou que esta não era a única solução para
cerca de 48 inscritos. A natação juvenil desenrola- resolver o problema do abastecimento de água.
se à quarta e sexta-feira também das 10h00 às
12h00 e estão inscritas 58 crianças. Os programas ≪Não foram estudadas alterna vas fora do
veram início no dia 2 de Julho e terminam a 6 de parque natural de Montesinho e agora o prometor
Setembro.
de águas de Trás-os-Montes e Alto Douro avançou
com as primeiras obras, uma situação que conAs a vidades são gratuitas, disponibilizando testamos porque nem sequer existe o visto do
ainda o Município transporte gratuito entre o Tribunal de Contas≫, aﬁrmou
terminal de autocarros e as piscinas municipais.
A natação infan l des na-se a crianças nascidas
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1.7.23

Comissão Diocesana de Arte
Sacra e dos Bens Culturais da
Igreja reuniu em Alfândega da
Fé (2013-07-10 16:56)

protocolos com as autarquias locais (Municípios
e Freguesias) para acautelar futuras intervenções
no Património e garan r que as mesmas sejam o
mais possível correctas.
Nestes trabalhos foram agendadas duas acções
de formação para sacerdotes da diocese. A 6 de
Novembro decorrerá em Mogadouro para os sacerdotes de Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda
do Douro e Mogadouro e a 20 de Novembro em
Torre de Moncorvo para os sacerdotes de Macedo
de Cavaleiros, Mirandela, Vila Flor, Carrazeda de
Ansiães, Alfandega da Fé, Freixo de Espada à Cinta
e Torre de Moncorvo.

No passado dia 3 de Julho, reuniu em Alfândega A próxima reunião desta Comissão Diocesana
da Fé, a Comissão Diocesana de Arte Sacra e dos de Arte Sacra e dos Bens Culturais da Igreja ﬁcou
agendada para o dia 30 de Outubro em Bragança,
Bens Culturais da Igreja.
no Museu Abade de Baçal.
Esta Comissão (cons tuída por três elementos secretariado permanente e 12 elementos representa vos do Distrito – um elemento por cada 1.7.24
Município) reúne ordinariamente quatro vezes por
ano.
De acordo com as linhas orientadoras resultantes
do encontro realizado em Miranda do Douro (dia
30 de Abril) esta reunião em Alfândega da Fé deu
con nuidade aos trabalhos podendo informar que
a página da internet se encontra em elaboração,
foi apresentada uma candidatura para a criação
dum Centro de Conservação e Restauro para a
Diocese sob orientação da Comissão Diocesana de
Arte Sacra e dos Bens Culturais da Igreja, Centro
este, cuja previsão de funcionamento ainda ocorra
no presente ano.
A comissão deﬁniu ainda estratégias para dar connuidade ao inventário do património móvel da
Diocese. Embora exista um inventário de 11.250
peças acompanhado de 400.000 fotograﬁas, apenas 350 peças se encontram informa zadas. Foi
também revisto e redigido o Regulamento para as
intervenções no Património Cultural da Diocese
de Bragança-Miranda, regulamento este que será
subme do para a respec va aprovação e promulgação pelo bispo da Diocese.

“Cinema Português em Movimento” chega a Alfândega da
Fé. Inicia va resulta de protocolo entre Município e o ICA
(2013-07-11 07:27)

É já hoje que vai ter lugar a primeira sessão
de cinema português ao ar livre no concelho
de Alfândega da Fé. A freguesia de Sambade
é o local escolhido para iniciar uma inicia va
que resulta de um protocolo estabelecido entre
o Município e o ICA –Ins tuto do Cinema e do
Audiovisual.

O projeto in tulado “ Cinema Português em
Movimento” tem como principais obje vos a
Debateu-se ainda a necessidade urgente de promoção e valorização da produção nacional e a
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descentralização cultural permi ndo o acesso dos
cidadãos à cultura cinematográﬁca portuguesa e O processo foi iniciado pela Associação Comestá inserido na comemoração dos 40 anos do ICA, ercial e Industrial de Mirandela – en dade gestora
que se assinalam este ano.
da Alheira de Mirandela, que, em março de 2006,
requereu formalmente junto da Direção Geral de
Alfândega da Fé é um dos concelhos do Nordeste Agricultura e Desenvolvimento Rural o registo da
Transmontano a aderir a esta inicia va que vai alheira como IGP.
levar o cinema nacional ao interior do país e aos
locais onde habitualmente não chega, recriando A atribuição de IGP à Alheira de Mirandela
as exibições de ﬁlmes ao ar livre.
cons tui um instrumento de qualiﬁcação que
garante a origem e a qualidade do produto junto
Os ﬁlmes a projetar foram selecionados e vão do consumidor e fortalece o agrupamento de
a encontro do público local, que com as temperat- produtores, consolidando a ligação entre produtor
uras altas que se fazem sen r vão encontrar nesta e consumidor e a consequente geração de valor
inicia va ao ar livre um mo vo acrescido para sair através deste produto de excelência.
à rua nas noites quentes de verão.
É, certamente, o que vai acontecer hoje, 11
de julho, em Sambade, com a projeção do “Amália, 1.7.26
O Filme”, de Carlos Coelho da Silva. A sessão tem
lugar às 21.00h, no Largo da Igreja.

Cabeça de Burro Espumante
Douro à conquista dos “greens”
da capital (2013-07-11 07:40)

O “Cinema em Movimento” regressa a 15 de
agosto com o ﬁlme "A Bela e o Paparazzo", de
António Pedro Vasconcelos, pelas 21:30, no Largo
S. Sebas ão em Alfândega da Fé.

1.7.25

Alheira de Mirandela reconhecida como Indicação Geográﬁca Protegida (2013-07-11 07:31)

O Cabeça de Burro Espumante Douro foi convocado para o “Wine Golf Open by Cabeça de Burro”,
um torneio marcado para a próxima sexta-feira,
12 de Julho, no campo da Aroeira I, em Almada.

Cerca de 60 par cipantes vão pôr em prá ca
toda a sua destreza despor va, num espaço para
conviver e para poderem apreciar, a cada brinde
Na sequência de parecer favorável da Comissão de espumante, um pedaço do Douro.
Europeia, o Despacho 9012/2013 de 10 de julho
reconhece a Alheira de Mirandela como Indicação A ligação do Cabeça de Burro Espumante Douro
Geográﬁca Protegida (IGP), de uso exclusivo dos com o golfe não é nova. Este produto da Caves
produtores do concelho de Mirandela, em cumpri- Vale do Rodo já esteve presente no Open de
mento do Caderno de Especiﬁcações anexo ao Espumantes Portugueses em 2012, onde ganhou
diploma legal.
lugar de destaque. Nessa ocasião, pôde conﬁrmar
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a sua qualidade e adaptação aos mais exigentes e 1.7.27
soﬁs cados golﬁstas.
O carácter refrescante e convivial do Cabeça
de Burro Espumante Douro encaixa na perfeição
em desportos como o golfe, uma vez que combina
a ac vidade ao ar livre e as belas paisagens, tudo
em perfeita harmonia com a Natureza.
“Queremos associar o Cabeça de Burro Espumante
Douro a modalidades soﬁs cadas, clássicas e
exigentes, tais como o golf ou o ténis. Estamos
sempre abertos a outras parcerias que valorizem
a marca ≪Cabeça de Burro≫ e nas quais os nossos
vinhos acrescentem valor e qualidade. Também
já desenvolvemos algumas acções no mundo da
moda, tais como o ≪Portugal Fashion≫", explicou
o presidente da Caves Vale do Rodo, António
Lencastre.
O responsável pela organização do evento despor vo, Jorge Rodrigues, considera que “o
Cabeça de Burro Espumante Douro, pela sua
frescura e soﬁs cação, casa perfeitamente com
uma modalidade como o golfe”. “A Double Eagle
Golf sempre apostou nos produtos regionais de
sucesso e tem sido prá ca dá-los a conhecer, tanto
a nível nacional como internacional”, acrescentou.
O Cabeça de Burro Espumante Douro tem causado
um enorme impacto junto do consumidor. “É mais
um exemplo do que o Douro nos permite fazer
se aproveitarmos bem a boa qualidade das uvas
que conseguimos produzir, neste caso, nas vinhas
mais altas e frescas de Armamar, Tabuaço e Peso
da Régua. Mostra-nos que podemos inovar, com
qualidade e arrojo, e que uma marca ‘madura’
como o Cabeça de Burro consegue surpreender
posi vamente, mesmo ao cabo de mais de 30 anos
após ter nascido”, revela o presidente da Caves
Vale do Rodo.

Município de Torre de Moncorvo
requaliﬁca áreas de lixeiras e
Vazadouros (2013-07-11 10:03)

O Município de Torre de Moncorvo levou a cabo
uma operação de limpeza de cerca de uma centena de focos de deposição de resíduos que ao
longo dos tempos proliferaram ilegalmente em
todo o concelho.

Além da recolha e encaminhamento dos resíduos existentes para aterro foi feita uma recolha
sele va garan ndo a separação adequada dos
resíduos e o seu envio para a reciclagem.
Posteriormente procedeu-se à requaliﬁcação
das áreas afetadas através da plantação de árvores, da implantação de parques de merendas
com bancos, mesas e papeleiras e colocação de
placas explica vas que apelam à população para
não abandonarem nestes locais os resíduos que
produzem.
Com esta intervenção as áreas de lixeiras e
vazadouros passaram a agradáveis espaços de
lazer para usufruto da população e visitantes.
A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
pretende com este projeto evitar a degradação
acelerada do ambiente e da qualidade de vida
dos cidadãos, assim como, garan r uma polí ca
ambiental que contribua para a polí ca dos 4R’s
(Reduzir, Recuperar, Reu lizar e Reciclar) e consequentemente para o desenvolvimento sustentável.
Este projeto teve um inves mento total de
101.929,60€, dos quais 86.640,16€ foram comparcipados pelo Programa Operacional Regional do
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Norte (ON2) e 15.289,44€ pelo Município de Torre
de Moncorvo.
Neste dia haverá ainda espaço para a inauguração da nova sala de informá ca equipada ao
abrigo de um protocolo celebrado entre a LACSAF
e a Fundação Portugal Telecom, e que pretende
1.7.28 Séniores de Alfândega da Fé re- ser um espaço onde os séniroes possam aprender
a u lizar as tecnologias de informação e comunicebem diploma da Universidade cação.
(2013-07-11 10:15)

A Universidade Sénior é um espaço de convívio
e de educação informal, cons tuíndo-se como
um serviço social que promove o envelhecimento
a vo, reforça o espírito de solidariedade, estreita
os laços intergeracionais e reduz o isolamento
social.

No próximo dia 17 de Julho os/as séniores de
Alfândega da Fé vão receber os seus diplomas de
frequência na Universidade Sénior numa cerimónia de valorização e reconhecimento do trabalho
que alunos/as e professores/as realizaram ao
longo de todo o ano le vo.
Para além de receberem os diplomas, os/as
alunos/as terão a oportunidade de mostrar trabalhos que realizaram e competências que adquiriram
na frequência das diversas disciplinas. Por exemplo, a Dona Adelaide, de 78 anos, antes de se
inscrever na Universidade Sénior não sabia ler
nem escrever, não conhecia as letras. Na sua ﬁcha
de inscrição colocou a impressão digital no lugar
da assinatura. Durante esta ano le vo frequentou
as aulas de alfabe zação, 3 horas por semana e
no dia do ﬁnal do ano le vo vai poder mostrar a
todos que já sabe ler e escrever.

A LACSAF está empenhada em fazer crescer
esta inicia va, alargando a sua intervenção nas
aldeias do concelho chegando até aos séniores
com diﬁculdades em deslocarem-se até à sede da
Universidade, dinamizando uma Liga dos Amigos
do Centro de Saúde de Alfândega da Fé rede de
voluntários e disponibilizando aulas em regime de
i nerância, nomeadamente TIC, Educação sica e
Motricidade Humana.
No dia 17 de Julho a Universidade Sénior de
Alfândega da Fé encerra para férias e reabre em
Setembro. A cerimónia de ﬁnal de ano realiza-se
no Auditório da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues em Alfândega da Fé, pelas 14 horas. Às 11
horas será inaugurada na sede da LACSAF (an go
centro de saúde) a sala de informá ca equipada
pela Fundação PT.

Várias são as histórias que há para contar e
que serão revividas no próximo dia 17 de Julho.
A Universidade Sénior foi inaugurada em Abril
de 2012 e arrancou em pleno em Setembro, com
13 disciplinas, 16 professores/as em regime de
voluntariado e mais de 70 alunos/as. Este projeto
surgiu como uma resposta social da Liga dos
Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé
(LACSAF), apoiada pelo município, num contexto
de crescente envelhecimento e isolamento da
população idosa.
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1.7.29

Comboio Histórico regressa centena de utentes de várias ins tuições de apoio
ao Douro Vinhateiro a par r social à terceira idade da região do Douro, para
do próximo ﬁm-de-semana que também elas possam reviver o transporte
(2013-07-11 10:20)

ferroviário de an gamente.

1.7.30 Sendim comemora o 23º aniversário de vila (2013-07-12 09:05)

A CP-Comboios de Portugal inicia no próximo
ﬁm de semana mais um programa sazonal dos
comboios históricos na linha do Douro.

De 13 de julho a 5 de outubro, todos os sábados,
o Comboio Histórico percorre o trajeto entre as
estações da Régua e do Tua, no concelho de Carrazeda de Ansiães, este ano com a par cularidade
de a locomo va ser uma das máquinas diesel das
mais an gas.

No próximo dia 13 de Julho, Sendim, em Miranda
do Douro, comemora o 23º aniversário de elevação a vila. Este ano o programa conta com
a apresentação de diversas obras literárias e a
inauguração da Rua da Ermida.

Durante todo o Verão e inicio do Outono a CPComboios de Portugal oferece-lhe um programa
revivalista ao longo de percurso marcado pela
paisagem vinhateira do douro, classiﬁcada como
Património da Humanidade, enquanto Paisagem
Cultural, Evolu va e Viva.

Segundo, Aquilino Ginjo, o presidente da Junta de
Freguesia de Sendim “este é um dia de extrema
importância para todos os sendineses”, enaltece.

As viagens realizar-se-ão todos os sábados, a
par r do próximo dia 13 de Julho e até Outubro
num comboio Histórico onde se oferece a oportunidade de reviver o roman smo do transporte
ferroviário de outros tempos. As cinco carruagens
são puxadas por uma locomo va diesel datada de
1967 que ainda conserva todas as suas caracteríscas originais.
Durante o percurso, o ambiente da viagem
será animado por um grupo de música de cantares
regionais, ao mesmo tempo que aos passageiros
serão dados a provar alguns pe scos regionais e
vinho do Douro.
Para a viagem inaugural a CP convidou uma
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PROGRAMA
Dia 13 - Sábado
18.30- Desﬁle da Fanfarra dos bombeiros
B.V.Sendim
18.30 - Inauguração da rua da Ermida
18.45- Romagem ao cemitério (recitação dos
mistérios do rosário em honra dos Sendineses
falecidos) - Inicio largo da igreja.
19.00- Apresentação de livros: (Centro de Música
Tradicional Sons da Terra).
-Toponímia, paisagem e ambiente - Dr. Carlos
Ferreira -Sendim
- Planalto Mirandês. Mudança Social em Finais do
Século XX”- Dr.ª Ana Afonso
- Sendim a terra e homem, apontamentos monográﬁcos - Dr. António Rodrigues Mourinho 20.00
- Desﬁle de banda de música Miranda do Douro.
21.00
- Sardinhada no largo da igreja 22.00

- Vários Grupos - Grupo Coral de Sendim - Rancho 1.7.32
de Sendim
-Entrega de fachas aos bicampeões distritais de
futsal infan l de Sendim
- Pauliteiros e pauliteiras de Sendim
-Grupo os Molinera - Alunos da Escola de Gaitas
(Ass. Lérias)
- Grupo Gambiarra -Outros ar stas
Dia 14- domingo 14.00
- Passeio de barco no rio douro
- Cais dos Pisões (apoio naturisnor). 15.00
- Animação com música tradicional. Associação
Lérias.

1.7.31

Mirandela mexe durante o mês
de julho (2013-07-12 09:09)

Portugueses preferem apertar o
cinto do que cortar despesas em
deﬁni vo (2013-07-12 09:12)

Um estudo recente do Observador Cetelem revela
que 95 % dos portugueses pretendem limitar as
suas despesas ao que é verdadeiramente ú l e
essencial.

Optam por consumir menos ou mais barato, mas
não deixam de consumir de todo. Já 66 % dos consumidores inquiridos em vez de gastar, preferem
colocar algum dinheiro de lado para sua proteção.
Entre os países da Europa analisados pelo Observador Cetelem, a Alemanha é a que apresenta
o número mais baixo de indivíduos a declarar que
procuram limitar as suas despe¬sas ao essencial
nos próximos anos (70 % contra uma média de 87
%).
Durante o mês de julho Mirandela está ao rubro
com um vasto programa de a vidades e eventos
diversiﬁcados. As cole vidades mirandelenses,
com o apoio da Câmara Municipal, mostram a
sua dinâmica e propõem um conjunto de a vidades que apelam à par cipação de todos.
A segunda quinzena do mês de julho é par cularmente a va com o Grande Prémio de Mirandela
em Jetski já no próximo ﬁm de semana, seguido do
Campeonato Europeu no ﬁm de semana seguinte;
o Fes val de Folclore; as a vidades despor vas
ao ar livre do Mirandela a Mexer; a Fluvioteca
todas as manhãs na Zona Verde; os concertos,
os workshops, os encontros despor vos, o Título
Mundial de Kickboxing e o início das Festas em
Honra de N.ª Sr.ª do Amparo e da Cidade.

Com os portugueses, os húngaros e os romenos
no topo, todos os europeus tentam reduzir as suas
despesas em vez de as cortar totalmente. Globalmente, os europeus pa¬recem assim preferir
consumir menos ou mais barato, a não consumir
de todo. Para os setores ditos essenciais, como
alimentação, saúde, te¬lecomunicações, mais de
50 % dos consumidores privilegiarão a compra
“menos cara” à compra em “menor quan dade”.
Com os transportes, querem, antes de tudo, gastar
o menos possível (razões ambientais e económicas). Para itens como lazer ou equipamentos
domés cos, uma percentagem importante dos
consumidores inquiridos pretende ir até à supressão das despesas.
O estudo do Observador Cetelem analisou ainda
a forma como se sen am os europeus com todas
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estas mudanças. No caso especíﬁco de Portugal, os bombeiros procedem à limpeza de estradas,
36 % dos consumidores aceitam a sua situa¬ção e caminhos e habitações e à desobstrução de pontos
integraram totalmente a redução das suas despe- de escoamento de águas pluviais e ribeiros.
sas nos seus hábitos quo dianos. Mantêm, deste
modo, a tónica na qualidade, mas sem nunca
lourdes carvalho fernandes (2013-07-12 17:05:17)
esquecer o fator preço. Prova disso, é o facto de
Não nos chega a crise,senão ainda estes fenómenos
87 % dos portugueses procurar sistema camente
da Natureza e as mãos criminosas que ateiam os
o preço mais baixo.
fogos,para levarem as pessoas que vivem estas
situações ao desespero.Peço a todas as pessoas que
foram vi mas quer dos incêndios quer das enxurradas
para que DEUS LHE DÊ forças para ultrapassarem tão
dolorosos momentos.

Esta exigência de preço baixo é possível através
de nume¬rosos meios oferecidos ao consumidor: entre low-cost, hard discount e marcas que
oferecem gamas mais baratas, compras em lojas
de liquidação ou na Internet, a noção de preço
nunca foi tão delicada. Nestes úl mos anos, os
con¬sumidores veram muitas maneiras de procu- 1.7.34
rar o “preço mais baixo”, que se transformou no
novo “preço justo”≫ aﬁrma Diogo Lopes Pereira,
diretor de marke ng do Cetelem em Portugal.
≪

"Verdes" acusam Governo de
"assobiar para o lado" na
carreira aérea transmontana
(2013-07-12 23:01)

1.7.33

Enxurrada provoca danos avultados em Miranda do Douro
e destrói culturas agrícolas
(2013-07-12 14:45)

O Par do Ecologista "Os Verdes" (PEV) acusou o
Governo de "con nuar a assobiar para o lado"
no caso da carreira aérea entre Trás-os-Montes e
Lisboa por falta de uma data para o retomar dos
voos.

Uma "violenta" tromba de água que se abateu
sobre a região de Sendim, Miranda do Douro,
entre as 22:00 e as 00:00 de quinta feira causou
"grandes estragos", disse à Lusa o comandante
dos bombeiros locais.

A reação do par do surge na sequência da resposta do Governo às perguntas feitas pelo
deputado José Luís Ferreira, na Assembleia da
República, sobre este transporte aéreo suspenso
há quase oito meses.

O par do considera que o governo está “asso"Uma área situada entre as localidades de Fonte biar para o lado” porque o essencial ﬁcou por
de Aldeia, Sendim e Picote, foi devastada pela responder e o essencial era saber quando prevê
o Governo o reinício do transporte aéreo entre
enxurrada", disse hoje à Lusa José Campos.
Bragança/Vila Real/Lisboa”.
As populações contabilizam agora os danos e
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"Os Verdes" consideram "inqualiﬁcável e (que)
manifesta uma completa falta de respeito pelos
transmontanos", o Governo não ter respondido
para quando prevê o reinício do transporte aéreo
entre Bragança/Vila Real/Bragança, tanto mais
que, referem, “o Secretário de Estado dos Transportes terá garan do ao Presidente da Câmara de
Bragança, que o concurso público para a concessão
do serviço público respe vo, estaria concluído em
Fevereiro de 2013, ora estamos em Julho e até
agora nada de novo”.
“Os Verdes” concluem que “as populações do
interior assistem, assim, a mais uma re rada
silenciosa do Estado sem saberem quando podem
voltar a contar com esse serviço que é absolutamente fundamental para muitos cidadãos”.

Agora é hora de contabilizar os prejuízos e arranjar
soluções para fazer face aos transtornos causados
à ﬂoresta e agricultura. Arderam oliveiras, amendoeiras, extensões de vinha.
Os autarcas reclamam apoios que compensem os
prejuízos das pessoas e medidas preven vas para
os problemas ambientais e ecológicos que são
criados com um incêndio destas dimensões.
O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Gomes da Silva, reuniu com
os autarcas dos quatro municípios do distrito de
Bragança e deixou a garan a de que há fundos
comunitários provenientes do PRODER e que podem ser u lizados nas situações de maior urgência.

Em novembro de 2012, o Governo interrompeu
a carreira alegando que a Comissão Europeia se A área ardida ainda não foi calculada, mas os
opunha a este modelo e que iria rever as condições prejuízos poderão ascender a vários milhões de
euros.
de compar cipação.
O execu vo decidiu que vai passar a subsidiar
os passageiros, mas ainda não avançou valores
nem a data para retomar a carreira aérea.
1.7.36

1.7.35

10.º Fes val de Músicas do
Mundo no Teatro de Vila Real
até 9 de agosto (2013-07-14 22:44)

Secretário de Estado garan u
que há fundos para cobrir prejuízos de incêndios de Bragança
(2013-07-12 23:04)

Chegada a época es val, a programação do
Teatro de Vila Real transfere-se para o exterior
com o ciclo Concertos de verão – Fes val de
Músicas do Mundo, que este ano cumpre a sua
10.ª edição. Ao todo são 23 concertos, de junho a
O incêndio que a ngiu os concelhos de Alfândega agosto, alternando entre o Auditório Exterior e a
da Fé, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Esplanada do Teatro.
Torre de Moncorvo já foi ex nto, encontrando-se
agora em fase de rescaldo.
A abertura foi feita no dia 22, está a cargo de
Ana Moura, num momento par cularmente forte
da sua carreira.
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que afetou os concelhos de Alfândega da Fé,
Ao sábado, sobem ao palco principal algumas Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Torre de
das mais interessantes vozes femininas da nova Moncorvo, no distrito de Bragança.
geração da música portuguesa (Luísa Sobral,
Márcia, Cuca Roseta e Diaman na) ao lado de
ar stas consagradas nacional e internacionalmente (Teresa Salgueiro e Ana Moura). A banda Em comunicado, os ambientalistas aﬁrmam
Melech Mechaya, com a inﬂuência klezmer e que nos quatro concelhos situados na zona do rio
balcânica, e a cantora irlandesa Niamh Ni Charra, Sabor, o fogo destruiu ﬂoresta e áreas agrícolas,
com um toque celta, prometem noites de festa. "no total de mais de 14 000 hectares, provocando
Luis Pastor, um dos mais carismá cos cantautores avultados prejuízos".
espanhóis, marcará um ponto alto no mês de
agosto.
Os fogos que veram início em Picões, no concelho
de Alfândega da Fé, e na Quinta das Quebradas,
As sextas-feiras são também dias de animação, concelho de Mogadouro, a 09 de julho, "afetaram
neste caso na Esplanada, com grupos de diferentes mais de 14.000 hectares" no vale do rio Sabor e
inﬂuências culturais e musicais, desde a época encostas envolventes.
medieval até à contemporânea tendência de fusão
"A área ardida está integrada na Zona de Proda eletrónica com o tradicional.
teção Especial para aves selvagens e Sí o de
Os concertos iniciam-se às 22h30 (na Esplanada Importância Comunitária - Rios Sabor e Maçãs ocorrem em dose dupla, às 22h30 e às 23h30), ambos cons tuintes da Rede Natura 2000, onde
com entrada gratuita. Transferem-se para o inte- estão a avançar as obras da albufeira e barragem
rior do Teatro, caso as condições meteorológicas o do Baixo-Sabor, promovida pela EDP", acrescenexijam.
tam os ambientalistas em comunicado.

Ver programa ≫≫

1.7.37

Quercus exige apuramento de responsabilidades no fogo do distrito de Bragança (2013-07-14 23:22)

Dado que existe a afetação "desta importante
área classiﬁcada" com habitats prioritários para a
conservação, a Quercus "exige" que seja elaborado
e divulgado um relatório detalhado da ocorrência,
referindo as diversas questões ligadas à deﬁnição
da estratégia de atuação e de prioridades de
combate para defesa dos valores existentes.
"Sem prejuízo desta avaliação, é já evidente
que estamos na presença de uma clara falha de
todo o sistema de prevenção e de combate aos
incêndios, em que as autoridades responsáveis
demostraram a sua total inoperância em situações
deste género", frisam os ambientalistas.
Esta ocorrência "é também a prova indesmenvel do desinves mento e das polí cas erradas
de ordenamento ﬂorestal, prevenção e combate
promovidas pelos úl mos governos".

"É pois urgente apurar responsabilidades, pelo
que há várias questões no ar que deverão ser
respondidas por quem de direito", conclui o comuA associação ambientalista Quercus exige o apunicado.
ramento de responsabilidades sobre o incêndio
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mul plicar “o bem ao serviço de todos e em
A Quercus considera "necessária uma estraté- especial dos que mais precisam”, sendo “ﬁrmes na
gia de longo prazo com melhores polí cas agro- fé, alegres na esperança e generosos na caridade”.
ﬂorestais, que promova o inves mento público
na ﬂoresta autóctone, com recurso a diversas “Não andeis tristes nem fomenteis o murmúrio
espécies mais resistentes ao fogo, como os car- nem a intriga”, disse ainda.
valhos, sobreiros e outras adaptadas ao território".
D. José Cordeiro aﬁrmou que todos os memAgência Lusa
bros do clero católico são chamados à “comunhão
com Deus e com os outros” e que “ninguém se
ordena a si mesmo”.

1.7.38

Bragança-Miranda: Bispo quer “Sede felizes e alegres na vida boa do Evangelho. Sede bênção para todos”, prosseguiu.
padres próximos das pessoas
(2013-07-15 15:55)

O responsável falou da importância do seminário para a formação dos novos padres e referiu
que estes candidatos exigem paróquias “auten camente cristãs”.
“Auguramos e ao mesmo tempo intercedemos
pelo ﬂorescimento de uma nova primavera vocacional na Igreja presente em terras nordes nas”,
referiu.

D. José Cordeiro deixou votos de que nunca
faltem “corações alegres” que respondam: “EisO bispo de Bragança-Miranda presidiu este
me aqui, envia-me e na pessoa do próximo e no
domingo à ordenação de um padre e um diácono
verbo amar encontrei a alegria plena da vida”.
para a diocese, pedindo que o clero seja próxima
da população, par cularmente dos idosos.
Fonte: Agência Ecclesia

“Sede bons e dai a vida pelo povo de Deus; dai 1.7.39
tempo às pessoas, não sejais como aqueles que
estão sempre ao telefone e sempre inacessíveis”,
disse D. José Cordeiro, na homilia da missa a que
presidiu na Catedral de Bragança.

Aldeia de Uva , no concelho
de Vimioso, recupera pombais
tradicionais (2013-07-16 15:11)

O prelado deixou vários conselhos e alertas
sobre questões como “o poder, o dinheiro, a
fama”.
“Sede próximos e amigos de todos, sobretudo
das pessoas idosas e levai-lhes carinho e ternura
na visita aos doentes e aos mais sós”, apelou.
O bispo transmontano sustentou que os padres Doze jovens estão a trabalhar na reconstrução
não devem acumular “riquezas pessoais”, mas de um pombal tradicional na aldeia de Uva,
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em Vimioso.
estrangeiros.

Entre os voluntários há alguns depressa não bebem água da torneira.
Maria e José Santos estavam sem água em
casa há três dias quando, no sábado, o piquete
dos serviços municipalizados da Câmara de Bragança se deslocou à aldeia para tentar resolver o
problema.

Um grupo de voluntários vindos de países como
França e Bélgica juntam-se a outros jovens voluntários portugueses que todos os anos, pela
altura do verão, se dirigem até à aldeia de Uva, no
concelho de Vimioso, para ajudar nos trabalhos de
recuperação de pombais tradicionais.

"Começaram por desmontar o contador e nada.
Foram depois abrir lá em baixo e lá estava então
a cobra enroscadinha no tubo que dá saída (da
água) para aqui", contou à Lusa José Santos.

"Um bicho daquela maneira" deixou impresVêm para aprender técnicas e prá cas de con- sionado José, que tenta dar a ideia da grandeza da
strução ancestrais, sendo que muitos destes cobra com os braços, enquanto fala.
voluntarios são alunos de arquitetura.
Segundo disse, "estava lá, entalada no tubo".
Desde 2001 já foram recuperados doze pombais, todos ao abrigo de programas e protocolos "A mãe d´água ﬁca lá em cima, no alto, e aos
de trabalho voluntário.
trambolhões pelo tubo fora, como é que ele se
veria, não é?", ques ona-se José.

1.7.40

Agora, a família já tem água em casa, mas não
Cobra viaja pela tubagem e corta bebe da torneira. Vai comprar água engarrafada a
Bragança.

água numa aldeia de Bragança
(2013-07-16 17:18)

"Enquanto me lembrar a cobra, não bebo daquela
água", assegura Maria, que ﬁcou "com agoiro" por
causa do bicho.
A jus ﬁcação que José encontra para a entrada
do animal é a de que "a mãe d´água está cheia de
buracos e entra por lá toda a tralha".
No café da aldeia, mesmo ao lado, Eurico Esteves lembra que até foi ele que ajudou o "senhor
das Câmara a abrir o buraco".

Nos úl mos dias, uma pergunta assalta a pop"Ao ver aquele bicho lá dentro, até me arrepiei",
ulação da aldeia de Sortes, junto a Bragança:
contou, garan ndo que jamais imaginou que
como é que a uma cobra entrou na rede pública
"acontecesse uma coisa destas".
e deixou uma família três dias sem água?
Eurico também é da opinião de que "o depósito
não está isolado como deve ser".
Ficará durante uns tempos "com receio de beNinguém encontrou ainda a resposta para a
ber a água da rede", assim como o conterrâneo
presença do animal nas tubagens e apesar de
Fernando Parente, que vai "à fonte, desde que
as en dades oﬁciais tentarem tranquilizar a
soube" do sucedido.
população, muitos habitantes garantem que tão
302

1.7.41 Poé ca promove ateliers de
"Dá um bocado de nojo", observou.
verão para crianças nas suas
instalações em Macedo de CavComo é que a cobra entrou e andou "mais de
aleiros (2013-07-16 18:28)
um quilómetro no tubo" é a pergunta que se faz,
vezes sem conta, o presidente da junta, Juvêncio
Carvalho.
Da parte que lhe toca, pouco mais pode fazer:
já deu conhecimento à Câmara, que enviou ao
local técnicos, foi feita recolha de amostras da
água para análises e vai ser aﬁxado um edital com
informação à população.
O presidente assegura, no entanto que quem
for ao depósito "vai ver que está tudo fechado,
A Poé ca tem agendadas, para as próximas
tudo com grades".
semanas, algumas ac vidades des nadas aos
mais novos, num projecto a que chamou “Crescer
As infraestruturas, nomeadamente os tubos,
com a Poé ca”.
foram subs tuídas há poucos anos e "os [funcionários] das águas andam sempre" por ali a fazer
vigilância. "Foi uma surpresa", reiterou.
O autarca não viu a cobra, mas, se a visse, reconhece que "também ﬁcava apavorado".

Trata-se de ac vidades que visam o desenvolvimento integral das crianças, na perspec va da
Apesar do acontecimento, garante que vai con nocupação saudável e enriquecedora do seu tempo.
uar a "beber a água da torneira tranquilamente".
Os âmbitos a serem explorados será a escrita
"Só se daqui para a frente alguém ﬁcar doente",
cria va, a expressão plás ca, a leitura e o teatro.
brincou.
As ac vidades irão sendo calendarizadas, e para
esta semana estão já marcados os seguintes ate// JGJ Lusa/ﬁm
liers:
Fonte: Agência Lusa

17 de Julho | 14h30-18h00 atelier de leitura:
os animais na literatura infan l 6-10 anos custo: 5
€
18 de Julho | 14h30-18h00 Coisas e Mãos |
Marcadores de páginas (expressão plás ca/ trabalhos manuais) a par r dos seis anos custo: 7.50€
(com todos os materiais incluídos)
19 de Julho | 14h30-18h00 atelier de escrita:
brincar com versos custo: 7.50€ 6 a 10 anos
24 de Julho | 14h30-18h00 atelier de escrita:
imaginando histórias 9-14 anos custo: 5 €
25 de Julho | 14h30-18h00 Coisas e Mãos |
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tema a deﬁnir (expressão plás ca/ trabalhos e aproveitar para saborear os tradicionais pratos
manuais) a par r dos seis anos custo: 7.50€ (com confecionados com o peixe do rio.
todos os materiais incluídos)

1.7.42

Torre de Moncorvo recebe
mais uma edição do Fes val
das Migas e do Peixe do Rio

1.7.43 CDU de Bragança contesta
homenagem a ex-governante
que
aprovou
barragem
(2013-07-16 23:12)

(2013-07-16 23:00)

O Fes val das Migas e Do Peixe do Rio realiza-se
nos próximos dias 19, 20 e 21 de Julho, em Torre
de Moncorvo. Nesta edição os visitantes podem
provar as tradicionais migas e os peixes do rio
nos restaurantes picos da Foz do Sabor mas
também nos restaurantes da vila.
Aderiam ao fes val 6 restaurantes, entre eles
o Café Lameirinho, Café Primavera, Churrasqueira
o Cordeiro, Restaurante as Piscinas, Restaurante o
Pingo e Taberna do Carró.

O candidato da CDU à Câmara de Bragança, José
Castro, insurgiu-se hoje contra a atribuição da
mais alta dis nção do município ao governante
que aprovou a polémica barragem local-de Veiguinhas.

A Câmara Municipal de Bragança, liderada pelo
social-democrata Jorge Nunes, decidiu atribuir ao
ex-secretário de Estado do execu vo PSD/CDS-PP,
Pedro Afonso de Paulo, em cerimónia marcada
para sexta-feira, a medalha de ouro da cidade
A animação do Fes val decorre na Praia Flu- até agora só entregue ao an go Presidente da
vial da Foz do Sabor, no dia 19 de Julho, pelas República Jorge Sampaio.
22h00, realiza-se uma noite de Fados e no dia
20 de Julho a animação ﬁca a cargo do ar sta A barragem de Veiguinhas é apontada como a
Ruizinho de Penacova.
solução para resolver o problema da falta de
abastecimento de água à população de Bragança,
No dia 21 de Julho, pelas 15h00, tem lugar o mas esbarrou ao longo de anos em sucessivos
Encontro de Bandas Filarmónicas do Douro Su- chumbos ambientais, por se localizar no Parque
perior, que conta com par cipação da Banda Natural de Montesinho, até que, em março de
Filarmónica de Felgar, da Banda Filarmónica de 2012, o então secretário de Estado deu luz verde
Freixo de Espada à Cinta e da Banda Filarmónica ao projeto.
de Carviçais.
Para o candidato da CDU, “não formam e nem são
A inicia va é da Associação de Comerciantes os interesses do concelho e das suas populações
e Industriais do Concelho de Moncorvo (ACIM) que avançam com Veiguinhas, mas sim os interem parceria com o Município de Torre de Mon- esses no favorecimento de um grupo empresarial
corvo. Uma oportunidade para visitar a região que está inscrito no memorando da ’troika’ para
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ser priva zado”, numa referência às Águas de 1.7.44
Portugal.
A CDU lembrou que Pedro Afonso de Paulo
preparou a priva zação já na época em que foi
secretário de Estado do ministro do Ambiente
Isal no Morais, passou para a tutela da empresa e
voltou a ser secretário de Estado do atual Governo,
cargo que deixou alguns meses depois de aprovar
Veiguinhas.
“Se dúvidas houvessem quanto aos interesses
que estão por detrás do avanço da barragem de
Veiguinhas, elas desvaneceram-se agora deﬁni vamente”, considerou o cândido da coligação de
esquerda, em conferência de imprensa.
A CDU defendeu que o projeto “não é economicamente viável, o que se reﬂe rá no tarifário da água
a pagar pelos munícipes, nem ambientalmente,
pela ar ﬁcialização de um dos únicos e cada vez
mais raros sí os naturais do concelho e do país”.
“Num momento em que a sociedade pede a
moralização da vida polí ca, a CDU não pode
deixar de condenar a conivência e/ou silenciamento das restantes forças polí cas do concelho,
que assim sacriﬁcam os interesses das populações
aos respe vos interesses imediatos e inﬂuências
eleitorais.

Projeto Aprende Brincando
com a vidades lúdicas e ações
de sensibilização à equitação
(2013-07-17 07:00)

Com o obje vo de ocupar de forma lúdica as
crianças enquanto os pais desenvolvem a sua
a vidade proﬁssional, a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo promove gratuitamente de 8
a 31 de Julho o Programa Complementar Aprende
Brincando.

O projeto des na-se a todas as crianças dos
jardins-de-infância do concelho e conta com 32
par cipantes, com idades compreendidas entre
os 3 e os 6 anos. O Programa Aprende Brincando
desenrola-se no Centro de Memória de Torre de
Moncorvo, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às
12h30 e das 14h00 às 17h30.

A construção da barragem arrancou no início
Os mais novos realizam diversas a vidades no
de julho, com um prazo de execução de 14 meses
domínio da expressão plás ca, fazendo desene um custo que ronda os sete milhões de euros.
hos, recortes, colagens e pinturas, no domínio
da expressão dramá ca através do conto de
Lusa
histórias, poemas, lengalengas e brincadeiras de
faz de conta, no domínio da expressão musical
interpretando canções e construindo instrumentos e exploração dos mesmos e no domínio da
expressão motora através da realização de jogos
de movimento e retorno e danças.
[EMBED]

Anónimo (2013-07-17 16:36:22)
Dá-lhe ó Castro!

Ao dispor estão três espaços, uma sala des nada
à visualização de ﬁlmes, outra onde decorrem as
a vidades e o pá o interior, dentro do Centro de
Memória, que serve de refeitório. As crianças podem ainda realizar alguns jogos e brincadeiras no
pá o interior que interliga o Centro de Memória,
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a Biblioteca Municipal e os Arquivos.
A inicia va, que surgiu em 2009, conta este
ano com uma novidade, as ações de sensibilização
à equitação, as quais se desenrolam no Quartel da Guarda Nacional Republicana à quarta e
sexta-feira, das 10h15 às 11h15.

1.7.45

Os seus patrocinadores são V.Van Hasselt. Wanty
e Piranha Racing que dá o nome à sua equipa.
Benny Grieten revela que adora vir a Mirandela todos os anos, principalmente devido ao bom
tempo e às pessoas que aqui tão bem o recebem.

Piloto belga Benny Grieten é um 1.7.46 Feira de saúde alerta para
dos mais an gos a correr em Midoenças predominantes em
randela (2013-07-17 16:30)
Trás-os-Montes (2013-07-17 17:18)

Com 16 par cipações, o belga Benny Grieten da
cidade de Anvers, está pela 17ª vez em Mirandela,
para compe r na etapa do Campeonato Europeu
de JetSki.

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro (CHTMAD) promove no domingo, em Vila
Real, a feira “Juntos em Saúde” onde poderão ser
realizados rastreios às doenças predominantes
na região.

Benny esteve pela primeira vez em Mirandela A inicia va par u do Gabinete de Comunicação e
no ano de 1996, tendo antes disso corrido na Imagem do CHTMAD e visa promover a saúde na
região.
cidade do Porto em 1995.
Além das provas europeias, o piloto disputou O evento tem como obje vos uma maior par lha
o mundial em Lake Havasu (EUA) nos anos de de informação sobre as doenças predominantes
neste território e alertar para as causas, conse1996, 1998 e 1999.
quências e formas de prevenção.
Com 45 anos já detentor de 18 tulos nacionais,
sendo 3 tulos na classe Ski e 15 tulos na classe De acordo com a unidade hospitalar, as doenças
Runabout. No Campeonato Europeu, o belga tem com maior incidência em Trás-os-Montes são
o AVC, o enfarte agudo do miocárdio, cancros,
já 4 tulos com Runabout e 1 na Sport.
problemas respiratórios obesidade e a diabetes.
Este ano em Mirandela, Benny vai disputar
a categoria Runabout Turbo GP e Stock com um Segundo anunciou hoje a organização, na praça
Seadoo rxpx 260 de 300HP, apoiado pelo treinador do município serão instaladas diversos espaços
dedicados a diferentes especialidades, onde duRobby de Rick.
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rante toda a tarde estarão disponíveis médicos e
enfermeiros da unidade hospitalar.
Os proﬁssionais irão realizar rastreios às doenças
predominantes na região e relacionadas, por exemplo, com as áreas da cardiologia, pneumologia,
mas também poderão ser feitos rastreios à diabetes ou analisados os índices de massa corporal.

O Prémio EDP Empreendedor Sabor 2013 deu
origem a 50 novos empreendedores que avançam
agora para a cons tuição de 34 micro-empresas.
São maioritariamente jovens (34 anos média),
qualiﬁcados (62 %) e desempregados ou à procura
do 1º emprego (52 %).

Na feira estarão ainda representadas as especialidades de neurologia, nutrição, terapia da fala, Hoje, em Mogadouro, apresentam-se pela 1ª vez
oncologia, medicina interna ou otorrinolaringolo- ao mercado. Após meses de trabalho para aﬁnar a
gia.
ideia, deﬁnir plano de negócios, reunir condições
de ﬁnanciamento e cons tuição da empresa,
Apesar de não ser um problema predominante na os par cipantes nesta 3ª edição preparam-se
região, na feira poderão ainda ser efetuados testes para o teste de mercado. Os melhores projectos
ar culatórios para detetar diﬁculdades na fala.
arrancam com a vantagem adicional do prémio
monetário, cuja entrega será realizada no evento.
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) associa-se ao evento através do curso de Os negócios estão sedeados em Alfândega da
Desporto, que revelará exercícios e a vidades que Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mocontribuem para uma saúde mais saudável.
gadouro e Torre de Moncorvo, os cinco concelhos
abrangidos pela barragem do Sabor. O turismo
O CHTMAD integra as unidades hospitalares ou o agro-alimentar dominam a nova oferta de
de Vila Real, Chaves, Lamego e Peso da Régua.
produtos e serviços, reﬂec ndo o potencial do
património natural e cultural da região.
Lusa
O Prémio EDP Empreendedor Sustentável nasceu
em 2010 para apoiar o desenvolvimento da região
de Trás-os-Montes, alvo dos novos projectos
1.7.47 Mais 50 novos empreende- hidroeléctricos.

dores

em

Trás-os-Montes Ao fortalecer a inicia va empresarial local,

(2013-07-17 23:05)

chamando a atenção para as oportunidades
de mercado e dando competências técnicas, este
Programa está a contribuir para combater o desemprego e despovoamento, duas das tendências
que mais preocupam a população e ameaçam a
sustentabilidade do território.

Entrega de prémios EDP Empreendedor Sustentável Sabor 2013 fecha 3ª edição do programa de
apoio à criação de auto-emprego e desenvolvimento do potencial económico de Trás-os-Montes.
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1.7.48

Torre de Moncorvo vai inaugurar 1.7.49 O Recordar das Tradições de
do Centro de Informação TurísMorais: a ceifa, o transporte e a
ca (2013-07-18 07:30)
malha (2013-07-18 09:00)

Reviver os dias da cegada e todo o trabalho
comunitário associado a esta tradição agrícola,
que nesta altura do ano dava vida às aldeias
transmontanas, é a proposta para este domingo
em Morais.
No próximo dia 20 de Julho, Sábado, pelas
15h00 tem lugar a inauguração do Centro de
Informação Turís ca de Torre de Moncorvo e às
16h00 é apresentado o Memorial ao Pescador na As gentes da aldeia reúnem-se na recriação destes
delegação da Junta de Freguesia na Foz do Sabor. momentos de grande confraternização, a que os
visitantes não ﬁcam indiferentes, arregaçando eles
próprios as mangas e colocando mãos ao trabalho.
Pelo raiar da manhã, todos se reúnem no campo,
e de ceifa na mão colhem o cereal que é devidamente agrupado em molhos e armazenado
no carro de bois. Pelo meio, são bem audíveis
as can lenas tradicionais, duradoras até depois
Está instalado num imóvel da Câmara Munici- da ceifa feita, no almoço no campo, aí por essas 9h.
pal que foi requaliﬁcado para o efeito. A obra
teve um custo de 291.206,99€ que engloba a Finalizado o repasto a que não falta o vinho
recuperação do imóvel, o mobiliário, material do lavrador, é feito o transporte do cereal para
informá co e a nova sinalé ca. Deste valor 70,23 a eira, recorrendo-se à força dos animais, cujos
% foram compar cipados pelo Programa Opera- carros bem carregados, lançam um ruído que
percorre toda a aldeia e acordam aqueles que
cional Regional Do Norte (ON2).
àquela hora ainda dormem. Já pela tarde, a seguir
O espaço possui uma área bruta der 158,00m2 que a uma pequena sesta, segue-se um trabalho não
se estende por três divisões. No rés-do-chão situa- menos exigente, em que reunindo a força e o jeito
se a zona de atendimento ao público, no primeiro é malhado o cereal e depois ensacado.
andar um gabinete de trabalho e o desvão do
Finalizado o período do trabalho agrícola, a
telhado serve como espaço de arrumação.
festa prossegue com o programa “Feira e Festas”
da Rádio Onda Livre, seguido da merenda. A
inicia va é da Junta de Freguesia de Morais e da
Associação AMMOR que, com o apoio da Câmara
O Centro de Informação Turís ca situa-se na
Rua dos Sapateiros, na área do centro histórico da
vila, e é neste edi cio que vai passar a funcionar o
posto de Turismo de Torre de Moncorvo.
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Municipal de Macedo de Cavaleiros, pelo oitavo 1.7.51
ano consecu vo recordam esta tradição.
Anónimo (2013-07-18 09:50:09)
h p://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=cegada

1.7.50

"Águas que movem Moinhos"
vai pôr juventude em ação
através da Associação TARABELO (2013-07-18 11:00)

A vidade social da Federação
Portuguesa de JetSki em Mirandela (2013-07-18 10:00)

[jet.jpg]
Foto:
photojetski

A Federação Portuguesa de JetSki (FPJS) realizou
na cidade de Mirandela (PORTUGAL) uma etapa
do Campeonato Português, além da 2ª etapa do
Campeonato Europeu de JetSki.

No decorrer da semana, entre uma compe ção
e outra, a FPJET desenvolveu um trabalho social
junto de crianças a frequentar A vidades de
Tempo Livre durante o verão.

A Associação TARABELO vai realizar uma Iniciava Jovem no âmbito do Programa Juventude em
Acção – acção 1.2, que consiste no acolhimento
de jovens par cipantes de diferentes nacionalidades, numa pequena aldeia do concelho de
Vinhais, Bragança.
Estes jovens estarão implicados na formulação
de um conjunto de ac vidades relacionadas com
os moinhos tradicionais, um dos símbolos do
património rural em ex nção. Será valorizada a
ligação e o intercâmbio de experiências com as
comunidades rurais envelhecidas.
A eleição destas construções tradicionais, os
moinhos de água, prende-se com a celebração do
Ano Internacional para a Cooperação pela água, no
presente ano. Entre as acções previstas reﬁra-se
a revitalização de uma infraestrutura ancestral de
extrema importância e necessidade para a aldeia
de Tuizelo - o moinho comunitário.

Em 2 dias de a vidades, 112 crianças veram
a oportunidade de percorrer o circuito das compe ções com a piloto e campeã mundial Beatriz Os par cipantes terão a oportunidade de embelezar o mesmo mas, sobretudo, empenhar-se
Cur nhal e sua irmã, Inês Cur nhal.
na formulação e concre zação de oﬁcinas e mesas
Das crianças par cipantes, duas são portadores redondas, a realizar com os habitantes da aldeia,
de necessidades especiais, tendo sido momentos reﬂec ndo sobre de que forma o seu moinho
poderá ser aproveitado (para moenda, turismo,
de muita alegria para os pequenos.
ac vidades culturais, ac vidades relacionadas
As ins tuições presentes foram as Férias De- com a ecologia, etc).
spor vas “ Verão Terras Quentes” com 26 alunos,
ATL (a vidade tempo livre) ABC com 63 alunos e Local - Tuizelo – Vinhais, Bragança, Portugal.
ATL Caderno Diário Mirandelense com 23 alunos. Este local encontra-se em plena área protegida
do Parque Natural de Montesinho, que alberga
uma vasta biodiversidade, sendo um dos úl mos
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1.7.52 Falta de dadores e
na colheita são as
Data - 2 a 11 de Setembro 2013. 10 dias
diﬁculdades que a
tação enfrenta em
Data limite para candidaturas - 23 de Agosto
refúgios do lobo ibérico.

Número de Par cipantes - 8 (4 par cipantes de
cada organização) Língua - Português, Galego,
Castelhano e Inglês

a quebra
principais
transplanPortugal

(2013-07-20 08:46)

Condições para os par cipantes:
Idade entre os 18 e os 30 anos; jovens ac vos
com elevada capacidade de inicia va, organização,
imaginação e bom humor; Capacidade de trabalhar em locais de escassa acessibilidade e reduzida
oferta de infraestruturas de diversão/lazer para
jovens; alguma experiência em conceitos de arquitectura/património tradicionais.

Apesar de a taxa de dadores cadáver e de transplantação em Portugal ser ainda superior à média
Condições gerais:Gastos de viagem
europeia, a falta de dadores e a diminuição das
O par cipante terá de cobrir 30 % dos gastos da
colheitas de órgãos impedem que o desempenho
sua viagem de e para Tuizelo. O 70 % dos mesmos
português na transplantação seja ainda melhor.
será devolvido após a apresentação de um comprova vo válido, sendo o pagamento realizado
no ﬁnal, em dinheiro ou através de transferência
No dia 20 de Julho, a Sociedade Portuguesa
bancária (em euros). Existe um limite máximo
de Transplantação (SPT) vai promover um evento
de custos de viagem previsto no orçamento pelo
de comemoração do Dia do Transplante, na Tapada
que os par cipantes deverão consultar os organida Ajuda, a par r das 11 horas, para lembrar que
zadores do projecto antes de adquirir a viagem.
doar um órgão é “um ato de transferência de vida”.
Alojamento
O alojamento e a alimentação serão cedidos pelos
organizadores do projecto, em conjunto com a
Junta de Freguesia da aldeia. Os par cipantes
serão acomodados num espaço cedido pela Junta
de Freguesia, dormindo em colchões no chão (é
necessário trazer saco de cama) e terão acesso a
um duche e sanitários. As refeições serão confecionadas pelos próprios par cipantes (em grupos
rota vos de duas pessoas) numa cozinha comum,
próxima à área de descanso.

“A taxa de dadores cadáver e de transplantação
em Portugal ainda é superior à média europeia,
no entanto, tem vindo a decrescer desde 2010.
Esse decréscimo foi muito signiﬁca vo em 2012.
No primeiro semestre de 2013 houve uma ligeira
melhoria no número de dadores mas sem impacto
signiﬁca vo no número de transplantes, pois
o aumento da idade média dos dadores condiciona menor aproveitamento dos órgãos colhidos.
Felizmente, no transplante renal de dador vivo
veriﬁcou-se um aumento no primeiro semestre de
2013”, explicar Fernando Macário, presidente da
Para inscrições no Projecto basta escrever um
SPT.
email paraassociacaotarabelo@gmail.com, manifestando o interesse em par cipar e indicando,
No entanto, ainda há muito a fazer na área
num pequeno parágrafo, as principais mo vações
da transplantação em Portugal. “É necessário
que te levam a concorrer a esta Inicia va Jovem.
corrigir assimetrias entre diferentes regiões do
Os selecionados serão posteriormente contactapaís na colheita de órgãos, é preciso iniciar o
dos por email.
programa de colheita em paragem circulatória e
é fundamental es mular mais o transplante renal
de dador vivo”, defende o especialista.
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Universidade Sénior de Alfândega da Fé, realizouNeste momento o transplante de órgão sólido se um intercâmbio com outra Universidade numa
mais realizado no nosso país é o transplante ó ca de par lha de experiências.
de rim, seguido do transplante de gado e do
transplante do coração. “Será desejável aumentar A Universidade Sénior de Espinho existe desde
todos os pos de transplantes pois nunca se 1997 e possui um Grupo Coral desde 2004. Duconseguem transplantar todos os doentes que rante a festa de ﬁnal de ano foi possível conhecer
necessitam devido à falta de órgãos, sendo o trans- melhor esta Universidade de Espinho e assi r à
plante de pulmão o mais deﬁcitário em Portugal”, atuação do Grupo Coral, composto por cerca de
40 elementos.
refere Fernando Macário.
O Dia do Transplante 2013 comemora o 44º
aniversário do primeiro transplante em Portugal e,
nesta data, a SPT relembra que “a transplantação
permite salvar vidas e melhorar a qualidade de
vida. Os órgãos de nada servem após a morte,
pelo que a doação é um ato de transferência de
vida. No caso do rim é possível fazer uma doação
em vida a um familiar ou amigo com insuﬁciência
renal terminal ou em diálise e con nuar a ter uma
vida normal”.

1.7.53

A Universidade Sénior de Alfândega da Fé foi
fundada em 2012 e completou no dia 17 de julho o
1º ano le vo completo. Mais de 70 alunos estão inscritos e frequentam as 13 disciplinas leccionadas
por 16 professores voluntários. Durante este ano
foram ainda criados no seio desta universidade
um grupo de expressão dramá ca, um grupo de
cantares e um jornal da Universidade Sénior.
Em setembro as aulas da Universidade Sénior
reabrem esperando-se para essa altura um novo
intercâmbio.

Universidade Sénior de Alfândega da Fé promove intercâmbio
1.7.54 “Mercadinho do Produtor” tocom Espinho (2013-07-20 08:50)
dos os domingos na Albufeira do
Azibo (2013-07-20 09:04)

A festa de ﬁnal de ano le vo da Universidade
Sénior de Alfândega da Fé, que se realizou no passado dia 17 de julho, foi o mote para a realização A par r do próximo domingo, dia 21 de julho,
do 1º intercâmbio com a Universidade Sénior de e ao longo de todos os domingos até dia 15
de Setembro, realiza-se na Praia da Ribeira, na
Espinho.
Albufeira do Azibo, o Mercadinho do Produtor.

No dia escolhido para a inauguração da sala
de informá ca equipada pela Fundação PT e para A inicia va reunirá dezenas de produtores do
a entrega dos diplomas aos frequentadores da concelho, que têm neste dia uma ó ma oportu311

nidade para o escoamento de muitos dos seus estará concluída a totalidade dos 134 quilómetros
produtos, aproveitando os inúmeros visitantes da A4, faltando para isso somente a conclusão dos
da Albufeira do Azibo. Para estes, o Mercadinho 31 quilómetros ainda em construção.
do Produtor é também uma execional ocasião
para adquirir produtos da época diretamente ao
Anónimo (2013-07-20 16:48:50)
agricultor, sem intermediários ou especuladores.
A inicia va é promovida pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros e Centro Local de
Ação Social.

1.7.55

Parabéns a todos os envolvidos nesta di cil e Grande
Obra.

João Sá (2013-07-21 22:32:08)
Não precisas de dar os parabéns...Não te aﬂijas que a
vais pagar bem paga!!!! E vai ser já de seguida!

Autoestrada Vila Real - Espanha
concluída nos próximos 15 dias. 1.7.56 “The Strangers”, reviver o pasAberto ontem novo troço da A4
sado na Praça Norte de Bragança
(2013-07-20 09:48)

A Estradas de Portugal abriu ontem ao tráfego o
troço da A4 - Autoestrada Transmontana, junto a
Bragança, entre o Nó de Santa Comba de Rossas
e o Nó de Bragança Poente, com uma extensão
aproximada de 12 quilómetros de via.

(2013-07-20 10:04)

Os The Strangers são a dupla formada pelos músicos Lee Wolfe (voz e guitarra) & Silvia Fernández
(voz e baixo), e apresentam um programa amplo
composto por temas de Bob Dylan, John Ha , Lee
Wolfe, Muddy Waters, Janis Joplin, Van Morrison,
entre outros...

A construção deste sublanço incluiu ainda um
Nó de ligação, denominado Nó de Mós, e vários
Uma incursão pelos domínios da música anglorestabelecimentos que garantem e melhoram a
saxónica dos anos sessenta e setenta.
Um
ligação à rede viária local, e a construção de uma
epetáculo promovido pelo Teatro Municipal de
ponte sobre o Ribeira de Santa Comba de Rossas.
Bragnça que decorrerá no próximo dia 26 de Julho
no exterior do Teatro Municipal, na Praça Norte,
Com a abertura ao tráfego deste sublanço, da
inserido no programa “ O Palco na Praça”.
ligação em autoestrada entre Vila Real e a fronteira (Quintanilha), ﬁca apenas em falta um troço
Onde: Praça Norte – Bragança (Teatro Municide 18 km (entre o Nó da Amendoeira -Macedo de
pal)
Cavaleiros- e o Nó de Santa Comba de Rossas) que
Quando: 26de Julho
está para ser concluído nos próximos dias.
Hora: 22 horas
Entrada: Livre
Da autoestrada Transmontana estão já em serviço
91 quilómetros e até ﬁnal do corrente mês de julho
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1.7.57

Souto Moura assina cen- ﬁxou, que desenvolveu social e economicamente
tro sefardita de Bragança esta região, que foi inovador, teve de par r daqui
(2013-07-21 09:13)

em condições adversas e que conseguiu chegar
aos lugares mais avançados do mundo e se aﬁrmou", disse, apontando os exemplos dos médicos
Jacob de Castro Sarmento e Oróbio de Castro.

Este novo espaço poderá fazer de Bragança "o
centro de um futuro roteiro do judaísmo em
Trás-os-Montes", adiantou o secretário-geral da
Rede de Judiarias de Portugal, Jorge Patrão.
Outros municípios da região estão a desenvolver trabalho com vista à criação de uma rota do
judaísmo em Trás-os-Montes e, para Jorge Patrão,
A cidade de Bragança vai ter no próximo verão
este pode se e o início de um projeto mais vasto
um novo espaço cultural com a história da cultura
que ajude a valorizar a herança judaica espalhada
sefardita do Nordeste Transmontano projetado
pelas aldeias e a própria região.
pelo arquiteto Souto Mouro, anunciou hoje a
autarquia local.
"Podem despovoar as nossas terras, podem
depauperar a economia do Interior do país, podem levar todos os interesses para o litoral, mas
há uma coisa que não podem rar às nossas
O projeto foi apresentado numa cerimónia que
terras, que é a sua história e a sua iden dade",
serviu para oﬁcializar o protocolo entre Câmara de
considerou.
Bragança e a Rede de Judiarias de Portugal para os
conteúdos do Centro de Interpretação da Cultura
HFI // JGJ Lusa/ﬁm
Sefardita do Nordeste Transmontano.
Fonte: Agência Lusa
O espaço foi projetado por Souto Moura, no
edi cio con guo do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, também da autoria do
arquiteto português dis nguido com o prémio
1.7.58 Abertas inscrições para Curso de
Pritzker.
A entrada para os dois espaços culturais será
conjunta, segundo explicou hoje o presidente da
Câmara de Bragança, Jorge Nunes, sublinhando o
"reforço da oferta cultural" da cidade com mais
este inves mento de 1,2 milhões de euros.

Lhéngua i Cultura Mirandesas
(2013-07-21 09:26)

O autarca a credita que esta aposta "engrossará
a ﬁleira do turismo" com mo vos de interesse
para "aqueles que querem conhecer a arquitetura
e o grande arquiteto português Souto oura, mas
também para a comunidade sefardita espalhada
pelo mundo". O centro terá conteúdos intera vos
que vão dar a conhecer aos visitantes o que foi a Ensinar o mirandês, a segunda língua oﬁcial
presença sefardita nesta região.
de Portugal, e promover os usos e costumes
de Miranda é o obje vo do curso gratuito que
"Ajudará a conhecerem um povo que aqui se vai decorrer na Casa da Música Mirandesa, em
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Miranda do Douro, a par r do dia 2 de agosto.

Verdes 2013. Esta Eco-Escola arrecada mais uma
dis nção na área da Educação Ambiental, tendo
em conta o programa de incen vo à aquisição de
As inscrições podem ser feitas na Câmara Mu- boas prá cas ambientais desenvolvido ao longo
nicipal ou através do email gap@cm-mdouro.pt. do úl mo ano le vo.
Esta é uma inicia va da autarquia mirandesa.
Ao longo deste período a escola promoveu
L Curso de Lhéngua i Cultura Mirandesas – a vidades diversas envolvendo a comunidade
Ampeço - stá pensado para todos que quérgan escolar, através de ações de plantação de árvores
tener l purmeiro cuntato cula lhéngua mirandesa autóctones na escola e na Paisagem Protegida da
screbida i falada.
Albufeira do Azibo, provenientes da sementeira
de bolota do ano anterior; a sementeira de novas
Las competéncias a la salida serán las de l “Quadro bolotas e a pintura dos vasos; criação de canteiros
Ouropeu Quemun de Refréncia para las Lhénguas e ﬂoreiras no recinto da escola; sementeira de
ervas aromá cas e medicinais na estufa; cul vação
– Nible A2.
da horta biológica com diversos produtos agrícoBai a durar 50 horas çtribuidas por aulas de las, assim como a sementeira de tremoço para
enriquecimento do solo em azoto; compostagem
90 minutos. Todo mundo se puode anscrebir.
dos restos vegetais do jardim para preparação
do terreno da horta; realização de apresentações
Ne l ﬁn, l aluno deberá ser capaç de:
- porduzir i antender, na fala i na scrita, frases individuais sobre algumas das espécies animais
eizoladas i spressones de l die a die, que téngan a ameaçadas em Trás-os-Montes; criação de bichosber cun campos de l mundo pessoal (por eisemplo: da-seda; realização do Eco Peddy-paper ou visitas
de estudo, tendo sempre como pano de fundo
anformaçones pessonales i familiares simples…).
- quemunicar quando seia preciso troca de anfor- as questões ligadas à natureza, biodiversidade e
maçon simples i direta subre cousas que cunhece i manutenção dos ecossistemas.
son habituales.
- Amentar de maneira simples na sue formaçon, l Isto, além da separação de plás co, papel e
meio an buolta i assuntos que sas fágan necidades vidro em todos os átrios e salas de aula; recolha
de toners, nteiros e telemóveis; recolha de óleo
eimediatas.
usado; recolha de tampas de plás co promovidas
em permanência. O Programa Escolas Verdes é
desenvolvido pela Empresa Intermunicipal Resí1.7.59 Escola Básica e Secundária de duos do Nordeste, EIM, responsável pela gestão
de resíduos sólidos urbanos dos 12 concelhos do
Macedo de Cavaleiros foi a
distrito de Bragança, mais o concelho de Vila Nova
vencedora do Concurso Escolas de Foz Coa, da Guarda.

Verdes 2013 (2013-07-21 09:30)
Os obje vos do concurso são os de encorajar
ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pelas
escolas na melhoria do seu desempenho ambiental e sensibilização da comunidade; Es mular o
hábito de par cipação e adoção de comportamentos sustentáveis no quo diano, ao nível pessoal,
familiar e comunitário; Adotar um compromisso
ambiental; Incen var a par cipação conjunta
e organizada de toda a comunidade escolar na
construção de uma escola verde; Sensibilizar os
alunos, professores, funcionários e encarregados
A Escola Básica e Secundária de Macedo de
de educação para a importância das boas prá cas
Cavaleiros foi a vencedora do Concurso Escolas
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ambientais nas escolas.

1.7.60

"O Aquaﬁxe é um parque aquá co de linhas
arquitetónicas modernas e vai dispor de todas
as novidades de diversões aquá cas como pistas
rápidas, uma grande piscina de lazer, uma grande
Parque aquá co transmontano área aquá ca infan l como novidades para os
mais novos e respe vas famílias", acrescentam os
será inves mento de 3,5 milhões promotores do projeto.

de euros (2013-07-22 07:00)

"O Douriuns Resort Hotel & SPA" será uma
unidade hoteleira com 61 quartos, ’spa’ com ginásio, restaurante, auditório e adega, entre outra
comodidades estando orçado em 10 milhões de
euros que serão repar dos por duas fases de
inex ntos.
Quanto aos mercados alvos, são "o espanhol,
o brasileiro, alemão, e britânico, assentando em
parcerias com operadores turís cos", frisou Tiago
Bessa.

O concelho transmontano de Torre de Moncorvo
vai receber um parque aquá co e hotel resort
O hotel prevê a criação de cerca de 25 posto
num inves mento privado, que ultrapassa os 3,5
de trabalho, estando prevista a entrada em funmilhões de euros, e pretende criar 35 postos de
cionamento em 2015, um ano depois do parque
trabalhos mais 70 sazonais.
aquá co.
O empreendimento vai ocupar uma área de
cinco hectares de terreno e a sua taxa de ocuO parque aquá co designado pelos seus propação previsível, para o primeiro ano, rondará 40
motores como " Aquaﬁxe", instalado junto a
a 50 %.
localidade de Cabanas de Baixo, no concelho de
Torre de Moncorvo, está orçado em cinco milhões
"Estes dois empreendimentos completam-se",
e a sua conclusão está prevista para daqui a um
acreditando-se que podem ser um exemplo "para
ano.
a erradicação do despovoamento do interior", concluíram os promotores dos dois empreendimentos
"As especta vas são grandes. O projeto foi
turís cos.
amadurecido ao longo dos úl mos três anos e
abertura do parque está prevista para julho de
"O Douriuns Resort Hotel & SPA" mereceu a
2014. Estamos conﬁantes no projeto dada sua
aprovação do Turismo de Portugal.
localização em pleno Douro Superior", disse à
Agência Lusa um dos promotores do empreendiFYP // APN Lusa/ﬁm
mento, Tiago Bessa.
O recinto aquá co terá uma área de 3,5 hectares e
está organizado para receber em época alta (maio
a setembro) mais de dois mil visitantes diários,
o que torna o equipamento "o maior do género
construído no interior do país". O complexo
turís co é ﬁnanciado em 65 por cento com fundos
do Quadro de Referencia de Estratégia Nacional
(QREN).

Fonte: Agência Lusa
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1.7.61

Empreendedores de Macedo va resultaram em empresas apostadas em áreas
de Cavaleiros em destaque nos até agora inexistentes ou pouco aproveitadas,
Prémios EDP Empreendedor diversiﬁcando a oferta do concelho em setores
inovadores e ambientalmente sustentáveis.
Sustentável (2013-07-22 08:30)

1.7.62 LEQUE – APAPNE promove Centro de Férias e Lazer em Alfândega da Fé (2013-07-22 23:14)

Foram conhecidos na úl ma quarta-feira os
vencedores da 3ª edição dos Prémios EDP Empreendedor Sustentável. Cinco novas empresas
de Macedo de Cavaleiros foram dis nguidos,
sendo que duas delas receberam um prémio
monetário.
Pelo segundo ano consecu vo, a LEQUE irá dinamizar o projeto “Colónia de Férias inclusivas”.
Este projeto tem como obje vo, proporcionar
períodos de férias inclusivas para crianças,
jovens, adultos e idosos (com e sem necessidades
especiais), em períodos de 7 dias, durante o
próximo mês de agosto de 2013.

Ao ﬁm de 3 anos, os empreendedores macedenses
arrecadaram 1/3 do valor global de prémios. A
Monte do Azibo Resort, apostada na criação de
um parque de campismo e caravanismo perto da
Albufeira do Azibo, e a Flormelo, com a produção
e comercialização de cogumelos silvestres e ﬂores
comes veis, receberam ambas um prémio individual de 2000€.
Os período estão agendados entre 17 de agosto
a 24 de agosto e 24 de agosto a 31 de agosto.
Estes dois projetos preveem um inves mento Em cada uma destas semanas estão incluídas a
no concelho na ordem dos 330.000€. Os prémios dormida, com vigilância permanente e refeições.
agora conseguidos juntam-se aos 26.000€ aver- A par cipação nas a vidades contará sempre com
bados por empresários macedenses nas duas o acompanhamento de técnicos especializados
anteriores edições da inicia va da EDP promovida (psicólogos/as, ﬁsioterapeutas; enfermeiro/a;
no âmbito do aproveitamento hidroelétrico do rio psicomotricistas, docentes, etc.) e as a vidades
Sabor e que envolve 5 municípios do distrito de serão as seguintes: Reabilitação Psicomotora;
Bragança (Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Terapia de Relaxamento; Terapia assis da com
Miranda do Douro, Mogadouro e Torre de Mon- um Cão São Bernardo e Asininos; Musicoterapia
corvo).
através de danças, cantares e Karaoke; Piscina
(Piscinas Municipais) e Balneoterapia (no hotel
Estes prémios resultam de 2 primeiros e 5 se- SPA); A vidades Lúdico – Didá cas; TIC- Computagundos lugares, reconhecendo a qualidade das dor/Jogos de cariz funcional; Oﬁcinas de Cinema,
ideias dos empreendedores e o acompanhamento Jardinagem, Culinária e Esté ca; A vidades Derecebido pela Câmara Municipal ao longo de todo spor vas (Aeróbica, Canoagem e BTT); A vidades
ao ar livre (Piqueniques, Peddy pappers e Passeios
o processo de candidatura.
pedonais e visitas a uma quinta pedagógica).
Os projetos levados a cabo no âmbito desta inicia316

Os custos para colónias de férias são 350€ por pessoa (por semana, com tudo incluído) para sócios
da LEQUE e 375€ por pessoa (por semana, com
tudo incluído) para não sócios. Haverá contudo
um desconto de 25€ por pessoa, para Grupos com
mais de 5 elementos.
É obje vo deste projeto, proporcionar a crianças/jovens e adultos, um período com a vidades adaptadas às suas necessidades, sempre
numa perspe va inclusiva. Por outro lado, esta
colónia permite às famílias, ter um período de
férias, com a certeza de que os seus ﬁlhos/as
ou familiares estão a cargo de uma equipa de
proﬁssionais qualiﬁcados.

1.7.63

como a deser ﬁcação do território e a sustentabilidade ambiental. Nuno Miranda, Presidente da
Federação da Juventude Socialista de Bragança
congratula-se pelo sucesso de mais esta iniciava, ao aﬁrmar que "nos dias que correm não
é fácil juntar cerca de meia centena de jovens a
debater poli ca durante um ﬁm-de-semana inteiro
pelo que congratulo-me pelo sucesso deste já
tradicional encontro entre ambas as estruturas
regionais. Realço o facto de termos proposto,
através do nosso Secretário-geral, João Torres, ao
líder da JSE, o desaﬁo de organizar um encontro
de âmbito nacional, acreditamos que podemos e
devemos estabelecer parcerias ibéricas, entre ambas a estruturas nacionais, de forma a podermos
ter uma acção polí ca mais consistente e efec va
no que toca às problemá cas comuns de onde
destaco o desemprego jovem.”

Juventude Socialista promove
Falando do documento de conclusões do enV Encontro Transfronteiriço contro aﬁrma ainda que “de entre alguns dos
(2013-07-22 23:21)

Decorreu, durante os dias 19, 20 e 21 em Puebla
de Sanabria (Zamora/Espanha), o V Encontro
Transfronteiriço da Juventude Socialista.

Pelo quinto ano consecu vo ambas as estruturas (portuguesa e espanhola) retomarem uma
colaboração polí ca con nua, tendo sido analisada a situação polí ca, num momento em que,
quer Portugal, quer Espanha, atravessam graves
crises polí cas.
Para além da análise da situação polí ca, foram
abordados assuntos mais especíﬁcos das comunidades mais interiores de Portugal e Espanha,

temas deba dos durante este ﬁm-de-semana e
dissecando o documento de conclusões destaco
dois pontos fundamentais: em primeiro consideramos fundamental o poder local aceitar o desaﬁo
sério do combate ao desemprego jovem, não
pretendemos que as autarquias se transformem
em centros de emprego mas sim em parceiros
fundamentais dos jovens no que toca à criação de
postos de trabalho, vemos aqui alguns exemplos
de actuação de autarquias que consideramos
fundamental sua propagação em grande escala
quer em Portugal quer em Espanha. O outro
aspecto que destaco é o do voto de solidariedade
que a Federação da JS de Bragança deixou a Jose
Fernandez Blanco, alcalde de Puebla de Sanabria
rela vamente à sua luta pela melhoria de acessos
entre Bragança e Puebla de Sanabria. Se para
eles é fundamental uma melhoria nos acessos
rodoviários de forma a poderem, como mais facilidade, aceder à localidade de média dimensão
mais próxima, para nós é também fundamental
um acesso mais fácil á Rede Europeia de Alta
Velocidade. Com a construção da estação de TGV
em Otero de Sanabria estaremos a menos de 50km
dessa rede mas que demoram mais de 1 hora a
percorrer. Já é mais que tempo que ambos os
governos entendam que o inves mento público é
uma solução para a crise que se vive e, principalmente, inves mento público nas zonas do interior.”
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João Torres, Secretário-geral da JS, que encerrou este encontro juntamente com Julio Villarubia,
secretário-geral do PSOE Cas lla y León, José La
Torre Ruiz, secretário da Formação das Juventudes
Socialistas de España, David Jurado, secretáriogeral das Juventudes Socialistas de Cas lla y León
e Nuno Miranda, aﬁrmou que “Portugal e Espanha
precisam de novos governos. A direita de Passos
Coelho é a mesma de Mariano Rajoy e, em ambos
os casos, as polí cas que têm vindo a ser implementadas estão a conduzir as populações para um
abismo social”.

Decorrem até 2 de Setembro as candidaturas à
segunda edição do Prémio Welcome to Portugal,
que tem como objec vo dis nguir as inicia vas
turís cas que melhor promovem o Des no Portugal, enquanto “cartão-de-visita” do País.

A inicia va promovida pelo subcomité LIDE
Turismo e Gastronomia, do LIDE Portugal – Grupo
de Líderes Empresariais, em parceria com a Organização Mundial de Turismo (OMT) e com o Turismo
de Portugal, conta já com dez candidaturas ao
prémio, que será entregue dia 5 de Outubro,
no âmbito do II Fórum Empresarial do Algarve, a
O líder nacional da JS sublinhou ainda que, realizar nos dias 4, 5 e 6 de Outubro, em Vilamoura.
“como se pode comprovar pelas úl mas semanas,
quer o Par do Social Democrata e o CDS, em No seguimento do sucesso alcançado na primeira
Portugal, quer o Par do Popular, em Espanha, edição do Prémio Welcome to Portugal, em que
estão a agredir as respec vas democracias, foi dis nguida a Rota Vicen na, entre as 35 candidaturas a concurso, pela promoção do turismo
descredibilizando-as aos olhos da sociedade”.
ecológico e rural no sudoeste alentejano e na
O Encontro reuniu cerca de meia centena de costa vicen na, o subcomité LIDE Turismo e Gasmilitantes de ambas as estruturas e contou com a tronomia pretende, este ano, dis nguir um novo
presença de várias personalidades do PS e PSOE projecto com relevância turís ca pelo envolvide onde se destacam Jorge Gomes - Presidente da mento das populações locais na relação com os
Federação do PS de Bragança e de Óscar López - turistas, promovendo Portugal, enquanto des no
Secretário para a Organização do PSOE, que par- turís co, dentro e fora do País.
ciparam na sessão de abertura juntamente com
Carlos Rodrigues - Coordenador da concelhia da ≪Pretendemos, com esta inicia va, dar a conJS de Bragança, Sérgio Bragado Rubio - Secretário- hecer o que de melhor se faz em Portugal em
geral das Juventudes Socialistas de Zamora e José prol do Turismo e ajudar a promover projectos
Fernández - Alcalde de Puebla de Sanabria.
que permitam colocar o nosso País e a nossa
gastronomia no topo das escolhas dos turistas que
nos visitam≫, explica Manuel Fernando Espírito
Santo, presidente do subcomité LIDE Turismo e
Gastronomia.

1.7.64

Prémio Welcome to Portugal
procura “cartão-de-visita” que ≪O envolvimento das populações locais na relação
melhor promove o Des no Por- com os turistas, de forma directa ou indirecta,
é, obviamente, essencial para proporcionar extugal (2013-07-22 23:58)
periências únicas e duradouras que cons tuam,
de facto, um importante cartão-de-visita do País,
não só no estrangeiro mas também cá dentro≫,
refere o responsável, considerando ainda que ≪o
conjunto de candidaturas recebidas no ano da
estreia do Prémio é revelador da riqueza da oferta
do Turismo Nacional e da nossa hospitalidade≫.
Entre as candidaturas recebidas pelo subcomité
LIDE Turismo e Gastronomia ao Prémio Welcome
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to Portugal 2013 constam projectos como o
Cooking and Nature Emo onal Hotel, situado em
Alvados, a Herdade do Sobroso, especialmente
vocacionada para o turismo rural, o turismo
cinegé co e enoturismo, o Lisboa Story Centre, o
centro temá co do Turismo de Lisboa, a Fundação
Serralves – Projecto Serralves em Festa, o restaurante Belcanto José Avillez, entre outros.
A par cipação nesta inicia va cons tui uma
oportunidade única, uma vez que a candidatura
ao Prémio dará, por si só, maior visibilidade ao
evento ou inicia va, além da potencial atribuição
do Prémio, que reconhecerá a qualidade e importância destes eventos a nível local, regional e
nacional, representando um verdadeiro factor de
diferenciação≫, salienta Manuel Fernando Espírito
Santo. ≪Recomendo vivamente a candidatura de
inicia vas de carácter gastronómico, ambiental,
despor vo e cultural, que contribuam para proporcionar aos turistas experiências únicas que os
mo varão a recomendar Portugal a familiares e
amigos como des no turís co e a voltar a visitarnos≫, acrescenta.
≪

turistas e consumidores estrangeiros.
Outros objec vos passam por colocar o Turismo na agenda polí ca; promover Portugal junto
do mercado turís co estrangeiro, especialmente
brasileiro e europeu; fomentar o intercâmbio
entre as empresas turís cas portuguesas e as
dos países onde o LIDE está presente, no plano
da formação, da tecnologia, do inves mento
e da internacionalização; promover o turismo
sustentável e cumpridor das normas ambientais;
potenciar o desenvolvimento do turismo local,
com o envolvimento das populações locais. O subcomité LIDE Turismo e Gastronomia é cons tuído
por Manuel Fernando Espírito Santo, presidente,
por Jorge Rebelo de Almeida, Luigi Valle, Salvador
Guedes, António Trindade, Francisco Sá Nogueira,
Vitor Sobral e António Rosado. Texto escrito ao
abrigo do an go Acordo Ortográﬁco da Língua
Portuguesa

1.7.65 “Debaixo das estrelas”, Astronomia no Verão de volta a Macedo
O júri que atribui o Prémio à melhor inicia va é cons tuído pelo presidente da Bolsa de Turismo de Lisde Cavaleiros (2013-07-23 07:00)

boa, e representantes do Turismo de Portugal, da
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal (AHRESP), da Associação Portuguesa
de Agências de Viagem e Turismo (APAVT), da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), da TAP, do
subcomité LIDE Turismo e Gastronomia, da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turís cos do
Algarve (AHETA), e dos media partners, RTP e Publituris. Mais informações sobre o Prémio Welcome
to Portugal podem ser consultadas no website
h p://www.lideportugal.com/welcometoporA astronomia abre o programa Descobrir com
tugal/.
As candidaturas devem ser enCiência proposto pelo Geoparque Terras de Cavviadas até dia 2 de Setembro, para sanaleiros.
dra.pina@lideportugal.com, com uma memória
descri va de, no máximo, quatro páginas, e uma
apresentação de PowerPoint de até 10 slides.
Sobre o LIDE Turismo e Gastronomia O subcomité LIDE Turismo e Gastronomia é um grupo
especializado do LIDE Portugal, que tem como obNa próxima quinta-feira, a par r das 22h, no
jec vo principal promover e posicionar o des no
Miradouro de Santa Combinha, na Paisagem
Portugal e a gastronomia portuguesa, no sen do
Protegida da Albufeira do Azibo, os par cipantes
de os colocar na primeira linha das opções dos
vão aprender a olhar o céu e iden ﬁcar estrelas
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e as suas evoluções, apreciar o relevo da Lua e ar sta e artesão, que tem desenvolvido trabalhos
observar galáxias.
e projetos em diversas vertentes relacionadas com
as artes plás cas.
Esta primeira sessão do programa de ciência
no verão inicia com uma explicação teórica de Os trabalhos em couro, a pinturas em tela e
contextualização. Nas observações à vista de- cerâmica passando pela bijutaria e mais recensarmada são privilegiadas a orientação estelar e temente pelo cul vo de bonsai de espécies
iden ﬁcação de constelações.
autóctones, têm servido para desaﬁar o espírito
cria vo de Armando Lopes. Tal está bem patente
Com o telescópio, observam-se a Lua, Saturno, nos trabalhos expostos na Casa da Cultura de
estrelas em diferentes fases de evolução (azuis, Alfândega da Fé. Os quadros, que revestem as
amarelas e vermelhas), enxames de estrelas (aber- paredes da Galeria deste espaço cultural, resultam
tos e fechados) e a galáxia Andrómeda (M31). de um processo autodidata e reﬂetem a inﬂuência
Em agosto, dia 12, será realizada nova sessão de de Kandinsky no percurso ar s co do autor. Isso
astronomia.
mesmo é referido por Armando Lopes no desdobrável que acompanha a mostra.
O ponto de encontro é na sede do Associação
Geoparque Terras de Cavaleiros, no rés do chão do “Do Espírito Na Arte é a minha modesta homCentro Cultural, às 22h. A inscrição, embora seja enagem ao grande mestre Vassilty Kandinsky
gratuita, é obrigatória.
(1866-1944) mentor e criador da corrente abstrata.
A leitura da sua obra literária “do espiritual na
arte”, escrita em 1915, foi determinante na descoberta do meu próprio es lo e na compreensão
1.7.66 “Do Espírito na Arte” até ﬁ- da arte em geral, par cularmente na pintura.”

nal de agosto na Casa da CulAs obras expostas reﬂetem também o percurso
tura Mestre José Rodrigues do autor. Nascido em Angola em 1961, mas com
(2013-07-23 09:00)

raízes em Alfândega da Fé, terra que escolheu
para viver. Foi também aqui que descobriu a sua
mais recente paixão: os Bonsai. Estas criações
ar s cas completam a exposição. Dividas em duas
categorias: os Bonsai e os “Saeikei” (paisagem) ou
ecossistemas como o autor prefere designá-los,
resultam de um processo de criação ar s ca
que valoriza as espécies autóctones. “A inclusão
dos Bonsai nesta exposição jus ﬁca-se pois estes
exemplares assumem-se como uma construção
ar s ca, viva e em permanente construção”, explica Armando Lopes.

Armando Lopes expõe até ao ﬁnal do mês de
agosto na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues,
[EMBED]
em Alfândega da Fé.

Estes exemplares são resultado de vários anos
de observação, estudo e inves gação, que culminaram também no desenvolvimento de um material especíﬁco para a colocação dos bonsai. Os
tradicionais vasos pesados e dispendiosos foram
subs tuídos por um material criado pelo ar sta.
A exposição, a primeira do ar sta neste espaço culUma estrutura inovadora, ultraleve, resistente,
tural, reúne um conjunto de pinturas mas também
térmica e inoxidável que fornece condições de
de Bonsai que representam a versa lidade deste
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1.7.68 Fernando Calado apresenta em
Miranda do Douro “E já não
Ao promover a realização de exposições de
havia rosas” (2013-07-23 10:00)
excelência para o crescimento das espécies.

ar stas locais o Município acredita estar a contribuir para valorizar, apoiar e es mular o talento
e cria vidade destas pessoas. A abertura da
Galeria às obras de autores representa a possibilidade de mostrar o trabalho a um público mais
alargado, funcionando como uma nova janela de
oportunidades.

1.7.67

Mais de uma centena de aeronaves vão voar nos céus de Mo- “E já não havia rosas” é o tulo do úl mo livro
publicado por Fernando Calado a apresentar na
gadouro (2013-07-23 09:09)

Biblioteca Municipal de Miranda do Douro, a
par r das 18 horas, dia 1 de agosto.

O fes val aéreo "Red Burros Fly-In" regressa aos
céus de Mogadouro no próximo sábado, levando
ao aeródromo municipal cerca de uma centenas
de aeronaves, disse à agência Lusa uma fonte
autárquica ligada à organização do evento.

Para o vice-presidente da Câmara de Mogadouro,
João Henriques, "este é já o maior fes val do
género que se realiza em Portugal" dado o número
de aeronaves de vários modelos e de diversas
nacionalidades que se juntam no Aeródromo Municipal de Mogadouro, bem como a quan dade de
espetadores que geralmente aderem à inicia va.
Entretanto, a Câmara de Mogadouro e o Centro Internacional de Voo à Vela vão promover a
par r de hoje e até sábado a "Térmicas 2013",
uma inicia va aeronáu ca que pretende juntar
pilotos de voo planado de todo o país e, ao mesmo
tempo, proporcionar ba smos de voo para os
apaixonados pelas máquinas voadoras.

Este é um livro de ﬁcção…mas também uma
história de amor…ou talvez a história emocionante de uma grande amizade que ﬁca…de
memórias…de afectos para que a vida ainda possa
ser uma coisa muito bonita… E já não havia rosas,
é um livro, uma história e uma viagem por todo
o nordeste transmontano… onde nos sen mos
acompanhados pelo pulsar das nossas aldeias,
vilas e cidades, pelo remanso dos rios, pelo voo
das cegonhas, pelo vermelho das cerejas, pela
pureza da ﬂor, pelo sen r de um povo que obrigou
a terra a ser mãe no milagre das colheitas.
E já não havia rosas é um livro sen do, de
alegrias e tristezas, de encontros e desencontros,
escrito na longa noite de Milhão, onde o autor
habita e conta a história de uma mulher bonita
que chegou ao amanhecer e já não havia rosas
e chovia e de outras mulheres que fazem pão…
criam o cevado… semeiam a horta… mondam
o trigo, plantam morangos, acariciam as ﬂores,
falam ao soalheiro, criam ﬁlhos, enlaçam a renda,
vão à missa, rezam o terço, andam as cruzes,
cantam romances, temperam o fumeiro… rezam
aos santos… benzem as maleitas… pegam nos
netos… par lham o amor… ﬁam o linho… tecem a
colcha e fazem as meias que afagam os Invernos!
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1.7.69 Gerações de Macedo de CavE já não havia rosas é a história de chegadas
aleiros vão-se encontrar no
e par das, de gestos que se perdem na lonjura da
Santuário de Santo Ambrósio
estrada e devolve-nos o nordeste transmontano
por inteiro, na memória do adro da igreja, da cerca
da escola, da forja, do tear, do moinho lousado, da
pedra alveira, das segadas, das malhas, do espadar
do linho, da fruta madura, do toque das Trindades,
do cheiro a feno, dos rebanhos pastando no
paciência do pastor, do carro de bois, do arado, da
adega fresca, do vinho… ou então do orvalho que
todos os dias, em tempo de Primavera, namora
com as roseiras do nosso quintal, ou do sol que
se faz soalheiro no alpendre da velha casa. É um
livro de sinais e códigos, onde reina a palavra e os
silêncios na memória dos tempos.

(2013-07-24 09:18)

O livro já não pertence ao escritor…é de todos…mas depois de o ler ﬁca a saudade do nosso
convívio com as mulheres, os homens, as rosas,
os animais e toda a natureza que moram dentro
do livro, escrito por Fernando Calado, mais com o Dia 28 de julho decorre no Santuário de Santo
coração do que com a razão indo ao encontro das Ambrósio, em Vale da Porca, o Encontro de Gercoisas mais bonitas da humanidade para que tudo ações 2013.
ﬁque justo e perfeito.
Fernando Calado nasceu em 1951, em Milhão, Bragança. É licenciado em Filosoﬁa pela
Universidade do Porto e Professor de Filosoﬁa na
Escola Secundária Abade de Baçal em Bragança.
Foi ainda professor na Escola Superior de Saúde
de Bragança e no Ins tuto Jean Piaget de Macedo
de Cavaleiros. Exerceu os cargos de Delegado
dos Assuntos Consulares, Coordenador do Centro
da Área Educa va e de Diretor do Centro de
Formação Proﬁssional do IEFP em Bragança.

Tem início às 12h com a celebração da Missa
Campal, seguida do Piquenique Convívio e de
muita animação pela tarde, onde não faltarão os
ar stas populares.

Esta inicia va promove o reencontro entre amigos
e companheiros, fortalecendo laços de união,
numa época em que muitos destes valores são
Publicou com assiduidade ar gos de opinião e perdidos. Estarão presentes os idosos dos lares e
literários em vários Jornais. Foi diretor da revista centros de dia, jovens e população das freguesias
de todo o concelho.
cultural e etnográﬁca “Amigos de Bragança”.
É um dia repleto de muita animação, convívio,
troca de experiências, cultura e conhecimentos entre as diferentes gerações reunidas. O Encontro de
Gerações é uma inicia va da Câmara Municipal e
Misericórdia de Macedo de Cavaleiros, organizado
pelo CLDS MC/Projeto Laços
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1.7.70

“Dia Mundial dos Avós” será
festejado em alfândega da Fé
(2013-07-24 09:22)

O Dia Mundial dos Avós, que se assinala a 26
de julho, vai ser comemorado em Alfândega da
Fé. A inicia va vai juntar avós e netos de todo o
concelho, num salutar convívio.

1.7.71 Novo Centro de Informação
A Festa, organizada, anualmente, vai ter lugar
Turís ca inaugurado em Torre
em Alfândega da Fé, no Jardim Municipal e mais
de Moncorvo (2013-07-24 23:02)
uma vez vai prestar-se a devida homenagem aos
Avós Alfandeguenses e ao seu papel na sociedade
contemporânea.

Atualmente, os Avós assumem-se como um
dos grandes pilares na vida familiar, um suporte,
numa época em que o tempo disponível por parte
dos pais é cada vez mais escasso e em que a crise
obriga a um apoio adicional.
Celebrar o dia dos Avós é celebrar a importância
daqueles que são apelidados como os segundos
pais, mas é também comemorar a experiência de
vida e a sabedoria. Daí que em Alfândega da Fé
o dia 26 de julho vá ser preenchido por diversas
a vidades, que permitam aos Avós e Netos passar
um dia diferente.

No passado dia 20 de Julho, Sábado, foi inaugurado o Centro de Informação Turís ca de Torre
de Moncorvo com a presença do Vice- Presidente
da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
José Aires, do Presidente do Turismo do Douro,
António Mar nho, da Chefe de Estrutura de Missão do Douro, Célia Ramos, do an go Chefe de
Um convívio inter- geracional que já acontece Estrutura e Missão do Douro, Ricardo Magalhães
no concelho há quase uma década.
e do Vogal da Comissão Execu va do ON, João
Marrana e representantes de outros órgãos e
en dades locais.
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A sessão teve início com uma breve explicação, por
parte da Arquiteta do Município, Ana Rodrigues,
sobre as intervenções efetuadas no edi cio. José
Aires tomou referiu que com este novo Centro
de Informação Turís ca e através de um sistema
mul média, instalado no interior e no exterior do
edi cio, os visitantes podem aceder à informação
sobre os locais que pretendem visitar nos 19
municípios que cons tuem a Comunidade Intermunicipal do Douro, a qualquer hora do dia.
Salientou ainda que este projeto está inserido
numa polí ca que tem vindo a ser desenvolvida
pelo Município, de requaliﬁcação do Centro
Histórico da vila, recuperando edi cios degradados, modernizandoos e dando-lhe funcionalidade.

1.7.72 Sons e Sabores do Mediterrâneo em Alfândega da Fé
(2013-07-24 23:07)

Conversas com Sabor a Mediterrâneo são o mote
para o início de mais uma inicia va do Fes val
Sete Sóis Sete Luas em Alfândega da Fé, no dia 27
de julho.

Falou também ao público presente António
Mar nho para explicar que o Centro Informação
Turís ca é uma inicia va que pretende colocar
todos os municípios da Região do Douro em rede.
Referindo ainda que em qualquer um destes
centros é possível programar o que se pretende
visitar na região do Douro.

Uma degustação de produtos do mediterrâneo
que serve para dar as boas vindas aos gregos
Yannis e Gorkem Saoulis, estrelas do espetáculo
musical dessa noite, mas que é também um ponto
de reﬂexão sobre o panorama de crise, procurando
debater os paralelismo e diferenças entre Portugal
e Grécia no contexto atual. À volta dos queijos,
Durante a tarde decorreu ainda na Delegação
do azeites ou dos vinhos a conversa vai ﬂuir, a
da Junta de Freguesia na Foz do Sabor a aprepar r das 19.00h, na Casa da Cultura Mestre José
sentação de duas maquetes, que posteriormente
Rodrigues.
darão origem ao memorial do pescador que virá a
nascer na Foz do Sabor.
É desse diálogo e intercâmbio cultural que se
faz a essência do Sete Sóis e que se estabelecem
Os dois exemplares, da autoria do escultor
pontes para superar problemas e enfrentar diﬁHélder de Carvalho, ﬁcarão aí expostos para que a
culdades. Daí que a presença destes ar stas, em
população possa apreciar melhor e decidir qual o
estreia absoluta em Portugal, sirva não só para
eleito que servirá de base ao futuro monumento
divulgar a cultura e música grega mas faça destas
de homenagem aos pescadores da única aldeia
elementos essenciais para um diálogo produ vo
piscatória de Trás-os-Montes.
e troca de experiências, com um obje vo comum:
contribuir para a superação da crise.
[EMBED]

Anónimo (2013-07-25 22:17:14)
O Douro vale Ouro
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A ação conta também com a jornalista, Sílvia
Camarinha, coordenadora do projeto Ulisses. “O
Projeto Ulisses é uma rede, um movimento de
ideias e um modelo de desenvolvimento para os
países periféricos e do sul. O nome vem do herói
grego que viajou através destes países e é um
símbolo de versa lidade, engenho e cria vidade –
as ferramentas de que precisamos para criar uma
periferia europeia mais desenvolvida e dinâmica.”,

assim é descrito na página da internet.

Oeiras (Estremadura) e Elvas.

A expressão popular “estamos a ver-nos Gregos” conhece nestas Conversas com Sabor a
Mediterrâneo a máxima aplicação. Um momento
que servirá para valorizar o clima de diálogo, soli- 1.7.73
dariedade e par lha que está na base da fundação
da Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas.
A inicia va prolonga-se pela noite dentro com a
subida ao palco instalado no Largo de S.Sebas ão
de Yannis e Gorkem Saoulis. Yannis Saoulis vive em
Thessalonica e representa hoje uma das ﬁguras
marcantes da música da Macedónia grega.

Fes val das Migas e do Peixe
do Rio con nua a atrair visitantes a Torre de Moncorvo
(2013-07-25 08:00)

O seu concerto é uma fascinante viagem nas
origens do rebe ko, considerado como sendo o
“blues” da Grécia, num constante diálogo com a
tradição grega e turca u lizando para este efeito
instrumentos de tradição como o kanun, tocado
pela sua mulher Gorkem Saoulis. O espetáculo
Torre de Moncorvo acolheu no ﬁm-de-semana de
tem lugar a par r das 22.00h e conta também
19 a 21 Julho a 3ª edição do Fes val das Migas e
com a atuação do Grupo Alfandeguense Puzzle
do Peixe do Rio. Muitos foram os visitantes que
Inacabado.
vieram à região para provar estas iguarias.
Sobre o fes val Sete Sóis Sete Luas
Tendo comemorado em 2012 a sua segunda década de existência, a edição deste ano do Fes val
Sete Sóis Sete Luas desenrola-se ao longo de um
i nerário que conta já com 30 cidades em 13
países, entre os quais Brasil, Cabo Verde, Croácia,
Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Israel, Itália,
Marrocos, Portugal, Roménia e Tunísia.

Os peixes servidos nos 6 restaurantes aderentes
são pescados no Rio Sabor e Douro e servidos
fritos, assados, estufados, em molho de escabeche
e com migas.

Esta inicia va tem como ﬁnalidade promover
Os seus presidentes honorários são Dário Fo e
os pratos confecionados com os peixes do rio,
o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge
picos dos restaurantes da Foz do Sabor, mas que
Carlos Fonseca. Pela sua dimensão europeia e a
nesta edição também puderam ser apreciados em
qualidade ar s ca, o Fes val, foi convidado para
alguns restaurantes da vila.
uma audiência especial pela Comissão da Cultura
do Parlamento Europeu, em janeiro 2013.
Neste fes val não faltou a animação musical
que se desenrolou na Praia Fluvial da Foz do Sabor,
Desde a sua primeira edição sob a égide de
na sexta-feira, com uma Noite de Fados, no Sábado
José Saramago, o Fes val envolve mais de 400
com a atuação do ar sta Ruizinho de Penacova
ar stas, oferecendo cerca 150 concertos de
e com um Encontro de Bandas Filarmónicas, no
música popular contemporânea, acompanhados
Domingo.
de exposições de arte plás cas, contando com
mais de 60 estreias nacionais e 200.000 espectaO Fes val das Migas e do Peixe do Rio é promovido
dores anuais. Em Portugal, para além de se realizar
pela Associação de Comerciantes e Industriais do
em Alfândega da Fé, o Fes val passa também por
Concelho de Moncorvo (ACIM) em parceria com o
Castro Verde, Odemira, Ponte de Sôr (Alentejo),
Município de Torre de Moncorvo.
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1.7.75 Bispo de Bragança – Miranda
publica orientações pastorais
para intervenções no património
da igreja (2013-07-25 11:29)

[EMBED]

1.7.74

Rede de Nova Geração chega a
Miranda do Douro no próximo
mês de outubro (2013-07-25 09:38)

O bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro,
promulgou um regulamento, por três anos, que
estabelece as intervenções no património cultural, da autoria da Comissão Diocesana de Arte
No próximo mês de outubro, o concelho de Mi- Sacra e dos Bens Culturais.
randa do Douro vai ﬁcar ligado à rede de ﬁbra
ó ca. Trata-se de um projeto levado a cabo
pela DSTELECOM, en dade responsável pela
instalação de redes de comunicações rurais.
O documento, com 25 ar gos, aclara que por
património cultural se entendem os lugares de
culto e outros edi cios ou monumentos, os
móveis, as relíquias, os livros e documentos e
demais objetos com valor histórico, ar s co,
litúrgico ou devocional, “pertencentes à Diocese
ou às Paróquias, Santuários, Casas ou ins tuições
tuteladas pela Autoridade Diocesana”.

Esta rede vai permi r velocidades de internet
ultra rápidas e surge na sequência do projeto
lançado pelo anterior governo para ligar todo o
país com ﬁbra ó ca. Para além da sede de concelho, nesta primeira fase vão ser servidas por esta
rede Genísio, Malhadas, Duas Igrejas, Palaçoulo e Na dúvida, os responsáveis devem consultar,
Sendim.
“por escrito”, o bispo diocesano.
Segundo representantes da DSTELECOM “isto
faz com que Miranda do Douro seja um concelho
privilegiado, pois mais de 50 % da população vai
ter acesso a esta rede de nova geração”.

Todos estes bens devem constar de um inventário,
elaborado pelas suas en dades proprietárias e/ou
detentoras, que, por sua vez, deve estar nos
inventários gerais de bens móveis e imóveis.

O presidente da Câmara Municipal de Miranda do
Douro, Artur Nunes refere que “se vão melhorar
as condições de comunicação no concelho e vai ser
fundamental para os empresários venderem os
seus produtos para qualquer lugar do mundo, pela
internet”.

Qualquer intervenção de construção a restauro
e de “beneﬁciação” a emprés mo só poderá ser
realizada depois do pedido “por escrito” ao bispo
que responderá em conforme a Comissão Diocesana, explica o ar go quarto das disposições gerais.

Nas obras de raiz e nas que impliquem alterO Inves mento é ﬁnanciado através de fundos ações, nos “edi cios e monumentos”, é necessário
comunitários e de en dades privadas.
deﬁnir um programa-base, cujo modelo a referida
comissão dispõe, um estudo prévio, e um projeto
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1.7.76 Exposição “Século XX, Escrito no
Feminino” vai estar patente na
Mais uma vez, o bispo emi rá um despacho,
Biblioteca Municipal de Miranda
“por escrito”, para os responsáveis poderem
do Douro (2013-07-25 16:16)
avançar.
de execução.

Na intervenção nos bens móveis, “designadamente em imagens referidas no cânone 1189”, o
regulamento estabelece que os pedidos “devem”
incluir seis elementos obrigatórios; no caso do
restauro de altares e retábulos, entre outros,
considerados de “maior responsabilidade”, o
técnico/empresa deve apresentar um relatório
elucida vo com as técnicas e os materiais que
serão u lizados.
Todos os trabalhos poderão ser acompanhados,
pela Comissão Diocesana de Arte Sacra e dos
Bens Culturais da Igreja, e “suspendidos” se não
es verem de acordo com o autorizado.
Os “achados” arqueológicos ou devocionais
devem ser estudados e as obras em questão,
“imediatamente”, suspensas.
O documento, no 15º ar go, recomenda a existência de cartórios ou arquivo de livros e documentos,
nas paróquias e ins tuições da igreja.
De 1 de agosto a 30 de setembro, esta patente
O pedido de emprés mo de “espécimes de
na Biblioteca Municipal de Miranda do Douro
valor”, que ﬁzeram parte do património cultural de
a exposição documental “Século XX, escrito no
Bragança-Miranda, deve ser dirigido à comissão
feminino”.
diocesana de Arte Sacra e dos Bens Culturais da
Igreja com, “pelo menos”, 30 dias de antecedência.
O valor do seguro é estabelecido caso a caso
e “en dade que solicita” a cedência tem de assinar um termo de responsabilidade.
Por ﬁm, o número 25 do documento promulgado por D. José Cordeiro estabelece que em caso
de furto a par cipação deve ser encaminhada
às autoridades policiais, diocesana e à Comissão
Diocesana de Arte Sacra e dos Bens Culturais
da Igreja, com todos os elementos informavos/descri vos necessários para a recuperação
destes bens.
CB/OC - Fonte Agência Ecclesia

Esta é uma mostra que pretende homenagear
doze mulheres que foram marcantes no mundo
literário no Séc. XX, falamos de Ana de Castro Osório, Irene Lisboa, Maria Lamas, Florbela Espanca,
Sophia de Mello Breyner Andersen, Maria Judite
de Carvalho, Maria Agus na Bessa- Luis, Natália
Correia, Rosa Lobato Faria, Maria Teresa Horta,
Maria Filomena Mónica, Lídia Jorge.
Esta é também uma forma do público conhecer a
vida e obra das escritoras.
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40 % são tratados.
De acordo com o mesmo estudo, curar a doença
pouparia cerca de 60 milhões de euros por ano,
dado que se evitariam os custos associados às
complicações da doença, nomeadamente cirrose
hepá ca descompensada, cancro do gado (carcinoma hepatocelular) e por vezes necessidade de
transplante hepá co.
Neste sen do, a Hepa te C é um importante
problema de saúde pública: elevada probabilidade de evolução para a cronicidade e risco de
cirrose e cancro do gado. É uma doença que
evolui quase sempre sem sintomas, o que explica
que a maioria dos casos não esteja diagnos cada.
Segundo o Prof. Rui Tato Marinho, “há expressa carência de alocação eﬁciente de recursos
(económicos e humanos) no sen do de melhorar
a taxa de diagnós co e a gestão eﬁciente das
várias formas da doença incluindo o tratamento
adequado, evitando desta forma a sua evolução
para estadios mais avançados e mais onerosos.

1.7.77

Hoje é Dia Mundial da Hep- A hepa te C é passível de cura em cerca de
a te:
Curar a Hepa te C 70 % dos casos.
pouparia ao Estado 60 Milhões Um programa nacional de prevenção e diag(2013-07-28 09:56)

No dia em que se assinala a luta contra as
hepa tes, os especialistas alertam para a necessidade de diagnos car e tratar a hepa te C, uma
doença que custa mais de 70 milhões de euros
por ano ao estado português, de acordo com um
estudo apresentado recentemente.
Es ma-se que existam no nosso país entre 100 a
150 mil portadores da doença, sendo que apenas
30 % sabem que estão infectados e destes, 30 % a
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nós co na área das doenças hepá cas incluindo
a hepa te C é assim premente, e este problema
deve ser reconhecido nas várias vertentes da
sociedade portuguesa: população geral, proﬁssionais de saúde e decisores polí cos”.
A mesma inves gação conclui que do total de
mortes por cirrose hepá ca e carcinoma hepatocelular em Portugal, 20 % e 50 %, respe vamente,
sejam devidas ao vírus da Hepa te C (VHC).
Paralelamente, estes estadios, cirrose hepá ca
descompensada, carcinoma hepatocelular e necessidade de transplante hepá co, são os que
envolvem maiores custos associados ao consumo de recursos em saúde, 11.000 € e 17.000
€/doente/ano, respe vamente.
No caso de necessidade de transplante de gado o custo supera os 100 mil euros por doente.

1.7.78

Resistência no Parque Eixo Atlân- 1.7.79 Rita Guera atua em Bragança
co a 21 de Agosto em Bragança
no Parque Eixo Atlân co
(2013-07-29 19:33)

O grupo Resistência vai atuar no Parque Eixo
Atlân co a 21 de Agosto em Bragança. O concerto decorrerá a par r das 22 horas e conta com
a par cipação de outros grupos como Melodia e
Sindikato.

(2013-07-29 19:52)

A cantora Rita Guerra vai atuar no Parque Eixo
Atlân co a 20 de Agosto em Bragança. O concerto decorrerá a par r das 22 horas e conta com
a par cipação e atuação do grupo Lacre.

O concerto insere-se no âmbito do programa
O concerto insere-se no âmbito do programa de animação “ Bragança em festa”, promovido
de animação “ Bragança em festa”, promovido pela autarquia.
pela autarquia.
Rita Guerra nasceu a 22 de Outubro de 1967,
Os “Resistência” foram uma das bandas de em Lisboa, e é como todos nós sabemos uma
música portuguesa, par cularmente a va entre cantora portuguesa. Foi nos Açores, onde esteve a
o ﬁm da década de 1980 e o início da década de viver durante quatro anos, que começou a cantar
1990. O projecto consis u na união de esforços e a tocar piano ao mesmo tempo. Desenvolveu
entre vários músicos, provenientes de diversas um gosto especial por cantores como Elton John
bandas, e na transformação, adaptação e nova ou Kim Carnes.
orquestração de temas trazidos por eles (e não
só) para uma vertente mais acús ca e virada para
uma valorização da "voz" como instrumento, e
na junção dessas mesmas vozes, mostrando a
força da união. Os temas, quando interpretados 1.7.80 Gralhós recebe Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Miranpela Resistência, ganharam vida nova e uma alma
genuína, nunca antes vista.
desa 2013 (2013-07-30 01:21)
O grupo era cons tuído por Alexandre Frazão
na bateria, Rui Luís Pereira (Dudas) na guitarra,
Fernando Cunha na voz e guitarras, Fernando
Júdice e Yuri Daniel no baixo,Fredo Mergner na
guitarra, José Salgueiro na percussão, Miguel
Ângelo na voz, Olavo Bilac na voz, Pedro Ayres
Magalhães na voz e guitarras e Tim também na
voz e guitarras.
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O Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Miran- fronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) aprovou
desa de 2013 decorre no próximo dia 4 de agosto um novo pacote de 20 projetos, que receberão um
em Gralhós, freguesia de Talhinhas.
apoio comunitário de aproximadamente 16 milhões de Euros, representando um inves mento
de 21 milhões.

Metade destes inves mentos têm a par cipação de ins tuições e associações empresariais
O evento é organizado pela Câmara Municipal da Região Norte. Dos 10 projetos que são viabilizade Macedo de Cavaleiros e pela Organização de dos, oito serão desenvolvidos com a Galiza e dois
Produtores Pecuários, em colaboração com a As- envolvem diversas regiões ibéricas.
sociação de Criadores de Bovinos de Raça (ACRB)
Mirandesa e a orientação técnica dos Serviços de O concurso registou mais de 100 candidaturas,
Veterinária da Região Norte e da Direção Regional tendo sido eleitas as 20 que serão desde já alvo
de Agricultura e Pescas do Norte.
de ﬁnanciamento comunitário, visando obje vos
de fomento à compe vidade, à inovação e ao
Este concurso tem como obje vo es mular e emprego, bem como de preservação e proteção
orientar os criadores de animais de Raça Miran- do ambiente, património e prevenção de riscos.
desa, para a obtenção de carne de qualidade
superior. Ao evento só poderão concorrer ani- O Laboratório Ibérico Internacional de Nanmais pertencentes ao concelho de Macedo de otecnologia, diversos centros tecnológicos da
Cavaleiros e devidamente inscritos no Livro Ge- Universidade do Porto, a Universidade do Minho,
nealógico dos Bovinos de Raça Mirandesa.
o Ins tuto Politécnico de Bragança e um conjunto
de associações empresariais da região estão entre
As inscrições decorrem até às 17.30h do dia 1 os beneﬁciários dos projetos aprovados.
de agosto na sede da ACRIGA, no Centro Cultural
de Macedo de Cavaleiros ou na Junta de Freguesia Somando os resultados desta úl ma aprovação,
de Talhinhas. O júri de classiﬁcação nomeado o Norte de Portugal totaliza 112 projetos de inpelos Serviços de Veterinária da Região Norte e ves mento aprovados, no conjunto global de 215
pela ACRB
deste Programa.

1.7.81

Programa
de
Cooperação 1.7.82 Sendim vai ter Centro de ConserEspanha-Portugal aprova invação e Restauro de Arte Sacra
ves mentos de 21 milhões
(2013-07-30 01:46)
(2013-07-30 01:42)

A Comissão Diocesana de Arte Sacra de BragançaO Programa Operacional de Cooperação Trans- Miranda pretende criar na vila de Sendim,
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Miranda do Douro, um Centro de Conservação e cerca de 90 mil euros e vai ﬁcar instalado na Casa
Restauro de Arte Sacra.
da Criança Mirandesa, em Sendim, Miranda do
Douro.

Um projeto que vai de encontro às necessidades 1.7.83
atuais, dado que as intervenções que ocorrem nas
Igrejas acontecem, muitas vezes, sem qualquer
po de apoio especializado nem supervisão, e
os restauros efetuados em imagens, esculturas
e pinturas são, em boa parte, realizados fora da
região. “Numa diocese tão rica em Arte Sacra
não faz sen do que as nossas imagens tenham
de ser transportadas para Braga, Viana do Castelo
do Castelo ou Santarém, quando podem ser recuperadas aqui”, refere Artur Nunes, presidente
da Câmara de Miranda do Douro, que apoia a
implementação do projeto no seu município.
O autarca considera que além da riqueza que
este Centro pode gerar, ali vão nascer entre “3 a 5
postos de trabalho especializados”, o que é muito
importante para a vila de Sendim. A vertente forma va do projeto pretende criar mais equipas que
possam responder às necessidades da região mas
também atuar noutras zonas do país. “Este Centro
de Restauro de Arte Sacra nasce com a ﬁnalidade
de proteger e salvaguardar futuras intervenções
no vasto património cultural da Diocese”, explica o
padre António, presidente da Comissão Diocesana
de Arte Sacra e dos Bens Culturais da Igreja.

Beneﬁciação do troço urbano
da EN-102 em Macedo de Cavaleiros (2013-07-30 09:00)

Nos próximos 120 dias decorrerão as obras de
beneﬁciação do troço urbano da EN-102. A intervenção é realizada na rua Viriato Mar ns entre o
cruzamento com a rua Manuel Vasconcelos, vulgarmente conhecido como “rotunda do Lidl”, e o
Prado de Cavaleiros, concluindo a requaliﬁcação
entretanto efetuada desde o início da entrada
norte da cidade.

A Câmara Municipal pede a melhor compreensão
de todos, uma vez que a natureza das obras levará
a muitos condicionamentos na circulação pedonal
e à proibição do tráfego automóvel, de acordo
A ideia é contratar técnicos qualiﬁcados em escom as diferentes fases da intervenção. O acesso
cultura e pintura numa tenta va de salvaguardar
aos moradores ﬁcará naturalmente assegurado.
o património, contudo a pretensão é também
criar parcerias com empresas locais que estejam
A paragem de autocarros é alterada para o largo
habilitadas para a intervenção Patrimonial. A
da Bela Vista, na rua das Rosas, junto ao jardim de
Comissão Diocesana de Arte Sacra vai ainda dispor
homenagem ao caçador, onde permanecerá até
de todo o inventário do património móvel já elabque o novo edi cio esteja construído no Bairro de
orado, devendo providenciar todos os trâmites
São Francisco.
necessário para concluir o mesmo, uma vez que
este inventário ainda não está feito ou totalmente
A beneﬁciação deste troço da EN-102 permi rá
concluído nalguns Municípios.
a reformulação das infraestruturas das redes de
abastecimento de água, iluminação, saneamento,
Este projeto pretende dar um contributo pritelefónica e de drenagem de águas pluviais, a
mordial para o desenvolvimento do turismo e
colocação de nova pavimentação na via rodoviária
da cultura Diocesana da região. O Centro de
e nos passeios.
Restauro de Arte Sacra, de acordo com o projeto
já candidatado aos apoios comunitários, vai custar
A zona junto ao cruzamento com a Av. Ilha
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do Sal será alargada, permi ndo um melhor ﬂuxo 1.7.85
do trânsito automóvel. O orçamento da empreitada é de 336.065,54€, compar cipados em 85 %
pelo FEDER.

1.7.84

Câmara de Mogadouro dá
"ajuda de emergência" a afetados por grande incêndio
(2013-07-30 16:35)

Gerações reuniram-se no Santuário de Santo Ambrósio
(2013-07-30 10:00)

A Câmara de Mogadouro vai disponibilizar
"ajuda de emergência" no valor de 200 mil euros
às populações afetadas pelo incêndio que a ngiu
14.912 hectares naquele concelho, entre 09 a 12
de julho, deixando rasto de destruição e terra
queimada.

Cerca de 500 pessoas marcaram presença neste
domingo no Encontro de Gerações 2013. Pessoas
de várias idades juntaram-se no Santuário de
Santo Ambrósio, e resistentes à chuva que apareceu a espaços depois de almoço, marcaram com
muita animação este dia.

"Já foi deliberado que os habitantes das aldeias das
Quintas das Quebradas e Estevais ﬁcassem isentos
do pagamento da conta da água referente ao
mês de julho, por se entender que as populações
veram gastos e consumos acrescidos devidos
ao empenho no combate as chamas", disse hoje
à Lusa o vereador do pelouro da Agricultura e
Ambiente, António Pimentel.

Os lares e centros de dia de todo o concelho
juntaram-se a outros grupos reunidos de forma
informal, proporcionando agradáveis momentos
de convívio e de confraternização entre todos,
onde não faltaram os jogos de cartas, as can lenas
e músicas tradicionais, em que eles próprios se
assumiram como interpretes.

A autarquia vai ainda disponibilizar aos produtores pecuários alimentos para os seus animais,
visto que o fogo deixou diversas explorações
agrícolas destruídas e muitos hectares de terras
de pastoreio queimadas.

O Encontro de Gerações iniciou com a missa
campal, a que seguiu o almoço convívio e a tarde
de festa. Foi uma inicia va da Câmara Municipal e
da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros, organizado pelo CLDS MC/Projeto Laços.

"No imediato, vamos adquirir 120 toneladas de
palha para distribuir pelos produtores pecuários de
Quintas das Quebradas e Meirinhos. Os primeiros
camiões de palha para ser distribuída deverão
chegar na sexta-feira ou no sábado", acrescentou
o vereador.

[EMBED]

Lusa
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1.7.86

Fes val FARPA volta a Pombal 1.7.87 Conhecer as Borboletas, Libélude Ansiães de 3 a 9 de agosto
las e Libelinhas na Estação de
(2013-07-30 23:09)
Biodiversidade de Santa Combinha (2013-07-31 07:30)

Nos dias 3 a 9 de Agosto, a Associação Recrea va
e Cultural de Pombal de Ansiães (ARCPA) irá
concre zar o programa que dá corpo, voz e alma
à décima sexta edição do Fes val de Artes de
Pombal de Ansiães (FARPA).

Este é o desaﬁo lançado pelo Geoparque Terras
de Cavaleiros para esta sexta-feira. Embarque
nesta a vidade de biologia do programa Ciência
viva no Verão e percorra os 2,6 km da Estação de
Biodiversidade de Santa Combinha, conhecendo
as borboletas, libélulas e libelinhas que por ali se
encontram.

As dissemelhantes composições ar s cas são
o mote de um fes val que se quer, hoje e amanhã,
um manifesto universal de arte e cultura conjugado com experiências irrepe veis, contando
com dezenas de a vidades, entre espectáculos de teatro, concertos de música, exposições,
workshops, distribuídos por diversos espaços da
Freguesia de Pombal de Ansiães, num ambiente
informal e repleto de utopias.

Esta área, de elevada riqueza biológica, encontrase integrada na Paisagem Protegida da Albufeira
do Azibo, com uma vista fantás ca em que sobressaem a Serra de Bornes e a Serra do Cubo e
as abundantes manchas de carvalhos e sobreiros,
acolhe 43 das 135 espécies de borboletas conhecidas em Portugal con nental.

Nesta “aula” em tempo de férias, a formadora
Paula Seixas propõe-se a dar a conhecer muitas
Mergulhe nas sensações maravilhosas que pode destas espécies, os seus modos de subsistência e
experimentar no Rio Tua, ou seja bafejado com as caracterís cas deste habitat.
os serviços disponibilizados pelas Termas de São
Lourenço.
O programa é gratuito. Pode fazer a a inscrição em
geoparqueterrasdecavaleiros@gmail.com
A ﬁm de tornar ainda mais inesquecível para Consulte o programa de Ciência Viva no Verão em
todos nós esta 16ª edição do FARPA, contamos Macedo de Cavaleiros:
com a sua presença e com a consequente divul- Dia 12 agosto – Astronomia – Debaixo das Estrelas
gação deste que consideramos um fes val de 22:00H – Formador: Rui Miranda
“todos para todos”.
Dia 12 agosto – Biologia – Aves do Geoparque
Terras de Cavaleiros 08:00H – Formador: Paulo
Travassos.
Dias 14 e 15 setembro – Geologia – Rota GeIFRAME: //www.youtube.com/embed/0-X4 _h5w ológica do Geoparque Terras de Cavaleiros 09:00H
– Formadores: Eurico Pereira e Diaman no Pereira.
_PQ?autoplay=1
[EMBED]
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com turmas superiores a 30 alunos, limite deﬁnido
pelo mesmo Ministério.

1.8
1.8.1

Ainda mais absurda é a proposta de homologação de apenas uma turma de 9º ano, com 45
alunos. A autarquia quer acreditar que tal não
Câmara de Alfândega Contra Pro- passa de um erro grosseiro.

Agosto

postas do Ministério da Educação
O Município está preocupado com estas medique Põem em Causa a Qualidade das que vão ter implicações diretas na qualidade
do Ensino (2013-08-02 09:06)
do ensino e no sucesso escolar das crianças e
jovens de Alfândega da Fé. A Câmara Municipal
entende que há setores onde a visão economicista
não pode prevalecer e não vai compactuar com
polí cas que venham a contribuir para acentuar o problema do despovoamento do interior,
agravando assimetrias e funcionando como um
incen vo ao abandono e insucesso escolar.

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé tomou
conhecimento, através do órgão de Gestão do
Agrupamento de Escolas, que o Ministério da
Educação se prepara para reduzir sem qualquer
fundamento o número de turmas no concelho.

Por isso, manifesta o seu total desacordo e
preocupação para com esta medida tomada à
revelia de pais, câmara e responsáveis pelo agrupamento e vai fazer chegar junto dos responsáveis
do Ministério da Educação as suas preocupações,
assim como a sua surpresa por não ter sido ouvida
em todo este processo.

Uma redução que não tem em conta as condições
das salas, das escolas ou a própria caracterização 1.8.2
socioeconómica do concelho e que, na opinião
da autarquia, vem pôr em causa a qualidade do
ensino no concelho, promovendo o insucesso
escolar e o despovoamento do interior.

Incêndio deixou feridos cinco
bombeiros (2013-08-02 09:12)

A Câmara Municipal manifesta, assim, o seu
total desacordo para com esta decisão do Ministério da Educação para o ano lec vo 2013-14 e
estranha que nela esteja previsto o encerramento
do pré-escolar de Vilarelhos e Sambade (as únicas
localidades fora da sede do concelho onde ainda
existe este nível de ensino) sem que previamente
tenha sido consultada ou ouvida sobre esta in- Um incêndio que deﬂagrou ao início da tarde
desta quinta-feira, na aldeia de Cicouro, Mitenção.
randa do Douro provocou ferimentos em cinco
Estranha também que no caso do 5º ano, só Bombeiros da corporação de Miranda do Douro,
tenha sido homologada uma turma que terá 34 três deles em estado considerado grave.
alunos. A escola não tem salas com dimensões e
condições necessárias para uma turma com esta
grandeza e a própria lei está a ser posta em causa
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“Dois deles estão com prognós co reservado 1.8.3
e forma helitransportados para o Hospital de São
João, no Porto”, adiantou o comandante da corporação Luís Mar ns. Segundo este responsável
uma mudança súbita na direção do vento apanhou
os soldados da paz de surpresa na viatura onde
seguiam.

Autarquia de Miranda do Douro
manifesta total repúdio pela proposta da rede escolar apresentada pelo Ministério da Educação
(2013-08-02 09:19)

O carro ﬁcou completamente destruído mas,
“o mais grave é a situação dos bombeiros que
nos preocupam seriamente a todos”, referiu o
presidente da Câmara Artur Nunes.
No local desde o início da ocorrência o autarca
refere que a prioridade no momento é manifestar
“toda a solidariedade e apoio aos familiares e
amigos dos bombeiros feridos e estar disponível
para lhes prestar o apoio que possam precisar”.
“É preciso muita coragem para enfrentar um
incêndio com a dimensão do que vemos aqui e
estes homens e mulheres enfrentaram-no para
tentar salvar a nossa ﬂoresta, a nossa agricultura,
os nossos bens”, con nuou.

O Município de Miranda do Douro, após ter
do conhecimento pelo Agrupamento de Escolas
de Miranda do Douro, da pretensão, por parte
do Ministério da Educação e Ciência (MEC), da
redução do número de turmas do pré-escolar e
do 1º ciclo deste concelho, manifesta o seu total
repúdio rela vamente a esta decisão, estando
mesmo em causa a qualidade educa va da popuE este incêndio foi dramá co também em relação
lação escolar concelhia.
aos prejuízos materiais que provocou. “Ardeu
cereal, colmeias, ﬂoresta, enﬁm, os prejuízos
Segundo o presidente da Câmara Municipal
são avultados o cenário é desolador”, explicou.
de Miranda do Douro, Artur Nunes “para dar
Prejuízos que a devido tempo vão ser calculados, a
resposta aos 36 alunos inscritos no primeiro ano
situação vai ser analisada no sen do de perceber
de escolaridade na EB1 de Miranda do Douro,
se existe alguma possibilidade de conseguir ajudas
devem ser criadas duas turmas, cada uma com 18
para tentar diminuir o impacto do prejuízo na
alunos, tal como foi proposto pelo Agrupamento
economia local.
de Escolas de Miranda do Douro, refere.

“Por agora estamos centrados no apoio que
Acrescentando ainda que “a existência de dois grupodemos dar aos Bombeiros e na recuperação
pos vai com certeza favorecer o sucesso educa vo
daqueles que ﬁcaram feridos”, concluiu.
dos alunos, nesse ano tão importante no que diz
respeito à aprendizagem da escrita e da leitura,
Segundo a página da Proteção Civil, o incêndio
entre outras.
foi dado como dominado às 19:51 mantendo-se
no local 145 homens, apoiados por 27 veículos
A abertura de uma só turma de primeiro ano
operacionais.
com 26 alunos e distribuição dos restantes discentes pelos outros anos de escolaridade, como é
proposto pelo Ministério da Educação, parece-nos
uma medida completamente desapropriada em
termos pedagógicos”, explica.
A autarquia também não concorda com a proposta
de criação de duas turmas na EB1 de Sendim, em
vez das três propostas pelo Agrupamento.
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A Câmara Municipal reitera ainda a necessidade de homologação de quatro turmas no Jardim
de Infância de Miranda do Douro, permi ndo
assim que os grupos tenham o número de alunos
ideal para a aquisição dos conhecimentos.
Artur Nunes, lamenta ”que durante este processo não tenham sido consultados, encarregados
de educação, responsáveis pelo Agrupamento de
Escolas e autarquia”. E que esta decisão “tenha
sido tomada por fatores meramente económicos,
sem atender a qualidade de ensino, contribuindo
ao abandono e insucesso escolar”, termina.

1.8.4

Caminhada

u lidade pública, sem ﬁns lucra vos, e com obje vos dirigidos para a problemá ca oncológica,
promovendo a saúde, a prevenção da doença e
o apoio ao doente e aos seus familiares. Daí que
a Câmara Municipal de Alfândega da Fé se tenha
associado a esta Caminhada Solidária, apelando à
par cipação de todos ≪porque ser solidário é um
ato de cidadania, vamos apoiar esta nobre causa.
Junte-se a nós e inscreva-se≫.
As inscrições podem ser efetuadas no próprio
dia no Jardim Municipal ou então nas Juntas
de Freguesia. O valor da inscrição na Caminhada
Solidária é de 3 euros, que revertem a favor da Liga
Portuguesa Contra o Cancro. Em contrapar da a
Liga oferece uma t-shirt e faz o acompanhamento
técnico.

Solidária

(2013-08-02 09:26)

1.8.5 Ligação da A4 entre Vila
Real e Quintanilha concluída
(2013-08-03 11:40)

Alfândega da Fé solidariza-se com a liga Portuguesa Contra o Cancro, que promove, no dia
3 de agosto, uma Caminhada Solidária neste
concelho transmontano. A inicia va tem início
A Estradas de Portugal (EP) abriu já ao tráfego
marcado para as 8.30h, no Jardim Municipal.
os troços da A4 entre os Nós de Vila Real Sul e
Vila Real Nascente e entre os Nós de Amendoeira
(Macedo de Cavaleiros) e Santa Comba de Rossas,
A Caminhada Solidária é uma forma de promover com uma extensão aproximada de 24 quilómeta sensibilização da população para a doença ros.
oncológica, para a necessidade de prevenção e
deteção precoce do cancro, ao mesmo tempo
que se divulgam os serviços e a vidades da Liga Com a abertura destes troços ﬁca concluída a
Portuguesa Contra o Cancro. A par cipação nesta ligação direta por autoestrada de Vila Real a Bracaminhada é também uma maneira de apoiar a gança e à fronteira com Espanha em Quintanilha.
luta contra o cancro, uma vez que vai p
Da totalidade dos 134 quilómetros da A4, falta conermi r angariar fundos para esta causa. Recorde- cluir o Nó de ligação ao IP4 em Parada de Cunhos,
se que a Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma desenvolvido para funcionar como alterna va face
organização não-governamental, declarada de à não conclusão do Túnel do Marão. A abertura ao
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tráfego deste troço ocorrerá até ﬁnal do corrente
mês de agosto.
Nesta a vidade realizada ao longo de uma extensão de 2,6 km do trilho Ricardo Magalhães,
Segundo a EP “esta Subconcessão foi já ob- os par cipantes foram capturando com o auxílio
jeto de renegociação tendo a Estradas de Portugal das redes distribuídas no início, diversos insetos,
e a Autoestradas XXI chegado a um acordo que que depois foram “apreciados, analisados os
permi rá alcançar uma poupança, a preços cor- pormenores morfológicos das asas e olhos, iden rentes es mada em cerca de 81 milhões de Euros, ﬁcados e libertados novamente”.
ao longo da vida da Subconcessão e ao pagamento
adicional à EP de 17 M€, rela vo à par lha de Esta “aula a céu aberto” foi par cipada por
bene cios decorrentes da o mização de soluções crianças de primeiro ciclo, professores do ensino
constru vas”, informa uma nota de imprensa das secundário, ou “simples” curiosos, o que acaba
por cons tuir um bom programa familiar ou para
Estradas de Portugal.
amigos, com “um discurso virado paras as várias
faixas etárias e diferentes graus de conhecimenTransmontano atento (2013-08-04 11:03:29)
tos”, assegura a docente da UTAD.
Fiz ontem parte do percurso. Finalmente; está muito
bom.

1.8.6

Além das borboletas, libélulas e libelinhas, Paula
Seixas destaca “aspetos muito interessantes de
fauna e ﬂora” na Estação de Biodiversidade de
Biologia no verão abre programa Santa Combinha. “Há aqui uma riqueza muito
Ciência Viva do Geoparque Terras grande em plantas e aves (há inclusivamente uma
a vidade organizada em breve para observação),
de Cavaleiros (2013-08-03 11:52)
sendo de destacar também a signiﬁca va quan dade de an bios e répteis.”
A Ciência Viva regressa a 12 de agosto com a
astronomia e a observação de aves na Paisagem
Protegida da Albufeira do Azibo.
A 14 e 15 de setembro serão descobertos os segredos à volta da formação da terra nas a vidades de
geologia na Rota Geológica do Geoparque Terras
de Cavaleiros.

O programa Ciência Viva implementado no concelho pelo Geoparque Terras de Cavaleiros esteve [EMBED]
na Estação de Biodiversidade de Santa Combinha.
Programa:
Dia 12 agosto – Astronomia – Debaixo das Estrelas
22:00H – Formador: Rui Miranda
Dia 12 agosto – Biologia – Aves do Geoparque
Vinte pessoas, dos 6 aos 60 anos, es veram
Terras de Cavaleiros 08:00H – Formador: Paulo
presentes nesta sessão de biologia centrada nas
Travassos
borboletas, libélulas e libelinhas, mas que não
Dias 14 e 15 setembro – Geologia – Rota Geológdescurou os outros aspetos da natureza.
ica do Geoparque Terras de Cavaleiros 09:00H –
Formadores: Eurico Pereira e Diaman no Pereira
“Procuramos passar a mensagem para uma sensibilidade pela natureza, incen var que comecemos
a olhá-la com outros olhos, vendo pormenores
que normalmente não vemos no dia a dia”, referiu
a formadora Paula Seixas.
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1.8.7

Autarquia de Miranda do Douro preservarem os manuais, para que possam ser
cria o Banco Municipal de Manu- reu lizados em condições aceitáveis.
ais Escolares (2013-08-03 12:06)

O Banco Municipal de Manuais Escolares (BMME)
tem como obje vos evitar que o percurso escolar
dos alunos seja diﬁcultado pela falta de manuais
escolares; proporcionar aos alunos uma a vidade
promotora da tolerância e solidariedade, tendo
em vista a formação integral; promover a reu lização dos livros escolares; diminuir os custos
de aquisição de manuais escolares por parte das
famílias e da autarquia; incen var boas prá cas
de proteção e educação ambiental e envolver
diversas en dades locais (Câmara Municipal de
Miranda do Douro, Associações de Pais, AgrupaA autarquia de Miranda do Douro acompanha
mento de Escolas de Miranda do Douro, entre
com preocupação a atual situação económica e
outras).
social das famílias do concelho e, como modalidade de apoio social, vai disponibilizar gratuitamente, a tulo de emprés mo, todos os manuais
escolares aos alunos do 1º CEB.

1.8.8 Portugueses enviam para reciclagem mais de 168 mil toneladas
Segundo o Presidente da Câmara Municipal
de resíduos nos primeiros 6 meses
de Miranda do Douro, Artur Nunes “esta inicia va
tem o propósito de maximizar a posterior recuperação dos manuais escolares, disponibilizando-os
nos anos seguintes, através de um Banco Municipal de Manuais Escolares enquanto a adoção dos
mesmos se man ver, combatendo os encargos
inerentes ao prosseguimento da escolaridade
obrigatória e diminuindo o impacto ambiental,
económico e social”, explica o edil.

O Banco Municipal de Manuais Escolares regese por um regulamento, apreciado favoravelmente pelo Conselho Municipal de Educação em
02/04/2013 e aprovado em Reunião da Câmara
Municipal a 12/04/2013 e na Sessão da Assembleia Municipal do dia 29/04/2013.

(2013-08-04 23:09)

A reciclagem de resíduos de embalagem cresceu
nos primeiros seis meses de 2013. Entre janeiro
e junho, a Sociedade Ponto Verde, com o contributo da população portuguesa, encaminhou
para reciclagem 168.313 toneladas de resíduos
O regulamento deﬁne os procedimentos, regras de embalagens no âmbito do ﬂuxo urbano.
e deveres rela vos ao emprés mo de manuais
escolares aos alunos do 1º CEB do concelho de Mi- Trata-se de um crescimento de 3 % dos resíranda do Douro, sem qualquer encargo económico duos provenientes na sua maioria dos materiais
recolhidos sele vamente, nomeadamente através
para as famílias.
dos ecopontos e sistemas porta-a-porta.
Para que tal aconteça é necessária e imprescindível
a colaboração e disponibilidade para organizar o ≪Este resultado vem demonstrar que, apesar
processo dos professores, pais/encarregados de da atual conjuntura económica, a população está
educação e dos seus educandos no sen do de cada vez mais sensibilizada para a importância
338

da reciclagem através da separação dos seus resí- 1.8.9
duos de embalagem≫, salienta Luís Veiga Mar ns,
Diretor-Geral da Sociedade Ponto Verde.
Nos resíduos de embalagem de origem domés ca,
pequeno comércio e HORECA o destaque em
termos de crescimento de material encaminhado
para reciclagem vai para o plás co (22 %), seguido
pelo metal (20,7 %).
Acreditamos que, mesmo com o tempo di cil que atravessamos, cada vez mais pessoas
con nuarão a separar os seus resíduos ajudando
a con nuar a percorrer um caminho de sucesso
com o empenho de todos os parceiros do Sistema
Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem.
É de destacar que a reciclagem de embalagens
proporciona 2300 postos de trabalho e devolve
anualmente à economia 70 milhões de euros por
ano. Reciclar é um ato cívico de grande importância para o ambiente e uma a tude geradora de
emprego e de valor para a economia≫, acrescenta
Luís Veiga Mar ns.

Disposi vo inovador diminui
75% do risco de AVC em
doentes com ﬁbrilhação auricular (2013-08-05 09:25)

≪

Em relação ao ﬂuxo não urbano - de origem
industrial ou comercial – foram encaminhadas
para reciclagem 153.570 toneladas de resíduos de
embalagens nos primeiros seis meses do ano, um
crescimento de 47 % compara vamente com o
período homólogo.

Estudos recentes demonstram que o disposi vo
Watchman da Boston Scien ﬁc diminui 75 %
do risco de acidente vascular cerebral (AVC)
em doentes com ﬁbrilhação auricular, uma das
principais complicações desta arritmia cardíaca
e vulgarmente conhecida como "trombose cerebral".
É a única solução disponível para quem não
pode ser medicado com an coagulantes orais
(ex.varfarina) o que em Portugal corresponde a
uma população de cerca de 9 mil doentes.

Esta metodologia inovadora permite encerrar o
apêndice auricular esquerdo através da colocação
do disposi vo Watchman, da Boston Scien ﬁc,
No total dos dois ﬂuxos – urbano e não urque é introduzido por via percutânea, ou seja,
bano - a Sociedade Ponto Verde encaminhou para
através de um cateter introduzido numa veia, sem
reciclagem mais de 321 mil toneladas de resíduos
necessidade de cirurgia.
de embalagens, um crescimento superior a 20 %.
O Dr. Eduardo Infante de Oliveira, Cardiologista do Hospital de Santa Maria, aﬁrma que “o
encerramento percutâneo do apêndice auricular
esquerdo já foi u lizado com sucesso em 30
doentes portugueses que, por mo vos vários, não
podiam ser tratados com medicamentos an coagulantes, melhorando a sua qualidade de vida e
reduzindo signiﬁca vamente o risco de sofrerem
AVC, que nos doentes com ﬁbrilhação auricular é
muito superior ao da restante população.
O risco de AVC aumenta com a idade, mas
também o risco de hemorragia. Os mais idosos
são os que mais beneﬁciam do tratamento com
medicamentos an coagulantes mas simultanea339

mente podem sangrar com mais facilidade. É um terra e gentes, mediante a recolha e interpretação
importante avanço poder oferecer um tratamento das danças e cantares picos. Reconhecido no
alterna vo.
concelho, o grupo tem-se aﬁrmado nos diversos
locais por onde vai passando, tanto em Portugal,
"O Watchman é o disposi vo de encerramento como além fronteiras.
do apêndice auricular esquerdo mais estudado,
com mais de 2 mil doentes envolvidos em estudos É presença assídua na Europeade, o maior fesprospe vos e cerca de 4 mil doentes em acompan- val da cultura popular europeia e que este ano
hamento pós-cirurgico.
decorreu em Gotha na Alemanha.
O disposi vo foi bem recebido em mais de 30
países e é uma alterna va segura e eﬁcaz ao tratamento com an coagulantes orais. Em Portugal 1.8.11
o tratamento está disponível nos hospitais Santa
Maria, Santa Marta, Santa Cruz, Centro Hospitalar
dos Covões. Guess What PR

1.8.10

LEQUE – APAPNE vai abrir segunda edição de “Colónias de
Férias inclusivas” (2013-08-05 09:32)

Fes val de Folclore de Macedo
de Cavaleiros (2013-08-05 09:29)

A LEQUE – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais, dá início à
segunda edição do projeto “Colónias de Férias
inclusivas”, entre 17 e 31 de agosto de 2013.

No sábado, dia 10, a par r das 21.30h na Praça
das Eiras, decorre o Fes val de Folclore 2013.
Quatro grupos nacionais farão as delícias dos Este projeto assume-se como um espaço de
adeptos da música e danças tradicionais.
férias e lazer para pessoas com Necessidades Especiais (Deﬁciência) e pretende-se não só acolher
em regime de internato pessoas com diversidade
funcional, como funcionar como um respiro para
as famílias, muitas delas que passam 365 dias
Estarão presentes o Grupo Etnográﬁco de São por ano, 24h por dia ao longo de vários anos,
Miguel de Cristelo (Paredes), o Rancho Típico sem poderem gozar de férias e do merecido desEstrelas do cabouco (Coimbra) a Associação F.C.R. canso, que deveria ter obrigatoriamente quem é
Verde Gaio de Lordosa (Viseu), além, claro, do cuidador/a de uma pessoa com deﬁciência.
Grupo Cultural e Recrea vo da Casa do Povo de
Macedo de Cavaleiros, organizador da inicia va e Até à data estão inscritos 14 par cipantes, de
que este ano assinala o 36º aniversário.
vários pontos do país (Penaﬁel, Famalicão, Ourem,
Algés, Lisboa, Barcelos, Porto, Maia, …) com idades
Fundado em outubro de 1977, o rancho mace- compreendidas entre os 10 e os 34 anos e com
dense tem man do viva a iden dade cultural da problemá cas que vão desde as Perturbações do
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Espetro do Au smo até à Paralisia Cerebral.

com que reproduziram os seus talentos.

Esta é também uma forma diferenciada de
promover o turismo regional e local uma forma
de inclusiva. Sendo que as famílias que visitem a Alfândega da Fé, podem gozar de férias
aqui na região e beneﬁciarem de descontos na
hotelaria local, (Hotel &SPA Alfândega da Fé
(h p://www.spahotelalfandega.com/ 20 % de
desconto para as famílias, neste hotel).

[EMBED]

1.8.12

Primeiro dia do fes val de Artes
de Pombal de Ansiães marcado
por emoção, sorrisos e gargalhadas (2013-08-05 10:08)

O primeiro dia de FARPA (Fes val de Artes de
Pombal de Ansiães), concelho de Carrazeda de
Ansiães, ﬁcou marcado por momentos recheados
de diversão e emoção onde os sorrisos e as gargalhadas es veram constantemente presentes.

Na abertura es veram presente o Presidente
da Câmara de Carrazeda de Ansiães, José Luís
Correia, o Presidente da Junta de Pombal, Alberto
Sá , o Presidente da Junta de Pinhal do Norte, José
Alexandre, e a Ana Paula Costa, Conservadora do
Registo Civil.
Já à noite, o serão de raiz improvisada por natureza e protagonizado pelos “Actos À La Gardé”
proporcionou ao público presente uma grande
receita de alegria e relaxamento.

O FARPA con nua até ao dia 9 do mês corrente
com um cartaz que promete momentos mágicos
a todos os intervenientes. Podem acompanhar as
a vidades da FARPA 2013 através da sua página
do facebook ou na sua página de interne t.

1.8.13 Concurso de Bovinos Mirandeses decorreu em Gralhós
e reuniu treze criadores de
diversos pontos do concelho
(2013-08-06 09:39)

Decorreu em Gralhós o Concurso Concelhio de
Bovinos de Raça Mirandesa. Treze criadores, de
diversos pontos do concelho, marcaram presença
nesta inicia va, com os seus melhores exemplares para as 8 secções a concurso.

Luís Reis de Talhas, que trouxe a concurso 15
animais, foi quem averbou mais prémios, com
classiﬁcações em todas as secções – Talhas foi
também a localidade com mais galardões.
Os prémios variaram entre os 30€ e os 100€
nas diferentes categorias mais troféu, a que se
acrescenta um prémio de presença para todos os
animais não classiﬁcados, conferindo um incen vo
para todos os criadores da raça.

Um grupo em ascensão e que com certeza o Este concurso, organizado pela Câmara Municpúblico que os viu em Pombal de Ansiães não ipal e a OPP de Macedo de Cavaleiros, com a
conseguirá esquecer facilmente pela qualidade colaboração da ACRB Mirandesa e a orientação
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técnica da Direcção-Geral de Veterinária da Região
Norte e da Direcção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte, teve como obje vo es mular e
orientar a criação de animais desta raça autóctone,
contribuindo para a obtenção de uma carne de
qualidade superior, que é também um dos importantes componentes da mesa transmontana.
Prémios: 1ª Secção (Touros)
1º José Reis (Talhas)
2º Luís Reis (Talhas)
3º José Reis (Talhas)
4º António Reis (Talhas)

A Casa Mortuária de Eucísia vem colmatar uma
necessidade há muito sen da pelos habitantes,
uma vez que não exis a na localidade nenhum
espaço para cumprir esta ﬁnalidade.
A nova infraestrutura resultou de um protocolo entre a Junta da Freguesia e a Câmara
Municipal de Alfândega da Fé e a sua construção
foi também possível devido à doação do terreno
por parte de Conceição Trigo. A construção desta
Casa insere-se na polí ca deﬁnida pela autarquia
de dotar as localidades de espaços condignos e
com as condições necessárias para velar os mortos.

2ª Secção (Novilhos de 20 a 36 meses)
1º Ana Choupina (Talhas)
2º Luís Reis (Talhas)
3º Luís Reis (Talhas)

1.8.14

O que é facto é que a falta de Casas Mortuárias
tem sido uma das principais necessidades apontadas pela população do concelho, refere fonte
da Câmara Municipal de Alfândega da Fé. Daí
que o Município tenha vindo a adaptar e requaliﬁcar Capelas existentes nas freguesias para este
ﬁm, seguindo as indicações da Diocese de BraEucísia tem nova Casa Mor- gança/Miranda, ou a construir estes espaços nos
tuária e cerimónia de bênção locais onde não existem ou não é possível adaptar
os edi cios religiosos.

foi presidida pelo Bispo de Bragança/Miranda (2013-08-06 09:43)
Este foi o caso de Cabreira, onde foi construído

um edi cio deste po e de Sambade com a requaliﬁcação de duas Capelas. Também na sede do
concelho a autarquia realizou as obras necessárias
para a adaptação da Capela da Misericórdia.
A intervenção e as novas funções atribuídas a
este local foram possíveis graças a um protocolo
estabelecido com a Santa Casa da Misericórdia de
Alfândega da Fé.
Eucísia já tem uma Casa Mortuária. A nova
infraestrutura foi benzida na passada sexta feira,
numa cerimónia que contou com a presença do
Bispo da Diocese de Bragança/Miranda.

Trata-se de uma obra desejada há muito pela
população, que se reuniu para assis r à bênção
deste local. Na cerimónia também marcaram
presença o Execu vo Camarário, Presidente da
Junta de Freguesia e Párocos do concelho.
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1.8.15

Direcção Regional de Cultura
Norte promove visitas guiadas
ao património monumental do
Vale do Douro (2013-08-06 14:00)

gadouro) - 16h00
15 de setembro - Castelo de Mogadouro - 16h00
21 e 22 de setembro - Castelo Velho de Freixo de
Numão (V. N. de Foz Côa) - 17h00
21 e 22 de setembro - Vila amuralhada de Ansiães
(Carrazeda de Ansiães) - 16h00
As visitas têm a duração de uma hora.
Os interessados terão de marcar previamente
através dos contactos disponibilizados para o
efeito no site da DRCN, indicando um nome, contacto e número de acompanhantes. As pessoas
devem estar 15 minutos no local antes da hora
marcada.

"Visitas à Rede de Monumentos do Vale do
Douro" é o nome do projeto que a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) vai voltar a
1.8.16
promover durante os meses do verão de 2013.

Douro vinhateiro atrai invesmento em época de crise
(2013-08-06 16:34)

Esta inicia va traduz-se num conjunto de visitas guiadas a alguns dos mais importantes
monumentos da região do Vale do Douro e do
leste transmontano. Estas serão acompanhadas
e comentadas por técnicos superiores da DRCN e
outros inves gadores, profundos conhecedores da
realidade patrimonial de Trás-os-Montes, proporcionando uma qualiﬁcação ao conteúdo das visitas.
Programação - 2013:
03 e 04 de agosto - Igreja de Vimioso - 16h00
03 e 04 de agosto - Domus Municipalis de Bragança - 10h30
03 e 04 de agosto - An ga Sé de Miranda do Douro
- 16h00
10 e 11 de agosto - Igreja Matriz de Torre de
Moncorvo - 16h00
17 e 18 de agosto - Igreja Matriz de V. N. de Foz
Côa - 16h00
17 e 18 de agosto - Vila amuralhada de Numão (V.
N. de Foz Côa) - 10h30
24 e 25 de agosto - Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta - 16h00 31 de agosto e 1 de setembro
- Igreja de Outeiro (Bragança) - 16h00
7 e 8 de setembro - Castelo de Algoso (Vimioso) 17h00
14 de setembro - Castelo de Penas Róias (Mo-

Em época de crise há empresas a apostar no
Douro, inves ndo milhões de euros na construção de adegas ou adquirindo quintas com
vista à produção de vinhos na mais an ga região
demarcada do mundo.

O Douro tem sido palco de vários inves mentos na área vi vinícola nos úl mos tempos, desde
a construção de novas adegas à reconversão ou
plantação de vinhas ou à construção de unidades
de enoturismo.
A empresa Lua Cheia em Vinhas Velhas, que
junta os enólogos Francisco Ba sta, João Silva
e Sousa e do empresário Manuel Dias, tem em
curso um inves mento de cerca de 1 milhão de
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euros. Depois de terem concessionado a Adega
de Mar m, concelho de Murça, por 25 anos, os
empresários estão a realizar obras para aumentar
a capacidade de receção das uvas, viniﬁcação e
armazenamento de vinhos.

Brasil e China". A empresa relançou em2013 os
vinhos Covelo, depois de uma ausência de quatro
anos. Já na emblemá ca Quinta da Boavista, que
pertenceu ao Barão de Forrester, o obje vo é
reconstruir uma adega.

O enólogo Francisco Ba sta aﬁrma que foi também Fonte: Agência Lusa
adquirida uma propriedade em Vale de Mendiz,
concelho de Alijó, com 10 hectares de vinha e
onde vão ser reconver dos mais 6 hectares. A
estratégia da empresa passou por uma aposta 1.8.17 Lotação esgotada para assis r a
numa área que era "mais deﬁcitária" no Douro,
espetáculo promovido pela Esnomeadamente os vinhos brancos de gama mécola Sabor Artes (2013-08-06 23:00)
dia/alta.
O enólogo explica a escolha de Mar m precisamente porque ﬁca localizado numa zona alta
e perto de uma importante via de comunicação, o
I nerário Principal 5 (IC5). Em 2009, produziram
50 mil garrafas de branco e atualmente chegam às
120 mil. Francisco Ba sta refere ainda que 80 %
da produção é para exportação.
Já a Gran Cruz inves u 14 milhões de euros
na construção de duas adegas e de um centro
logís co de armazenamento no concelho de Alijó,
que entram em funcionamento já nesta vindima.
Jorge Dias, diretor-geral da Gran Cruz Porto, refere que a adega de grandes volumes permi rá
viniﬁcar cerca de 6 mil toneladas de uvas de 1200
vi cultores dos concelhos de Alijó, Murça, Sabrosa,
Carrazeda de Ansiães e Vila Flor. Este inves mento
permi rá concentrar todo ao armazenamento de
vinhos e aguardentes, bem como as operações de
tratamento desses vinhos.
Por sua vez, o norte-americano Tony Smith e
o sócio brasileiro Marcelo Lima criaram a empresa
Lima Smith Lda, que já adquiriu duas quintas
na região demarcada, a de Covelo e a da Boavista, e, mais recentemente, a marca Quinta das
Tecedeiras. Os empresários não divulgam os valores envolvidos. "Estamos a incorporar no nosso
portefólio uma marca que é de sucesso, premiada
e reconhecida em Portugal e no estrangeiro",
aﬁrma Marcelo Lima em comunicado.

O Cine-teatro de Torre de Moncorvo foi palco, no
dia 26 de Julho, sexta-feira, de um espetáculo de
dança e música protagonizado pelos alunos da
Escola Sabor Artes.

Durante cerca de 3 horas as várias classes subiram
ao palco para interpretar vários temas e demonstrar o que aprenderam durante o ano le vo, que
agora termina.
O sarau foi com certeza o melhor de sempre
destes sete anos de Escola, fruto do trabalho
desenvolvido e também por ter sido o mais bem
organizado. Es veram em palco o grupo coral,
o grupo de cavaquinhos, o grupo coral infantojuvenil e as classes de canto.

A dança esteve também em destaque, nesta
noite, com a atuação do grupo de ballet clássico
jovem, a classe de hip hop kids, de hip hop jovens
Tony Smith acrescenta que já era apreciador
e hip hop teen e das turmas de danças de salão.
dos vinhos Tecedeiras, bem como "da boa reputação que têm em mercados tão diversos como
[EMBED]
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O espetáculo contou ainda com a subida ao
palco de vários alunos das classes de acordeão,
guitarras e formação musical. A noite terminou
com o tema “Vinho do Porto” com mais de 100
alunos em palco a cantar o refrão sendo o solo
interpretado por Alice Brito, diretora da Escola
Sabor Artes.

1.8.18

construção do Museu da Oliveira e do Azeite “
recorreu-se a materiais de um modo geral simples
e correntes, procurando, antes de mais, fazer
vibrar o novo edi cio a par r da plas cidade
detectada na quase ruína que nos serviu de
ponto de par da, recusando um “luxo” ou uma
“soﬁs cação” desajustados e pouco eﬁcazes como
pano de fundo à dinâmica e informalidade que
se pretende vir a imprimir a este novo lugar de
Mirandela”.

Obras do Museu da Oliveira e
do Azeite de Mirandela foram re1.8.19 “La Batalla” ao vivo na Igreja
tomadas (2013-08-07 09:39)
Matriz de Torre de Moncorvo
(2013-08-07 14:13)

Depois de alguns contratempos que resultaram
num signiﬁca vo atraso da obra, foi ﬁnalmente
retomada a construção do Museu da Oliveira e do No dia 9 de Agosto, sexta-feira, a Igreja Matriz
Azeite de Mirandela com previsão de conclusão de Torre de Moncorvo recebe, pelas 22h00, um
em dezembro de 2013, refere o site da autarquia. espetáculo de música medieval com o grupo “La
Batalla”.

O Museu da Oliveira e do Azeite localiza-se na
Travessa Afonso III, no local onde funcionou a
Moagem Mirandelense, ocupando cerca de 670
m² de área bruta distribuídos por dois pisos e uma
pequena cave. No projeto houve a preocupação
de preservar tanto quanto possível as caracterís cas da an ga unidade fabril conciliando-as com as
necessidades exposi vas do Museu .

Neste concerto o grupo interpretará música medieval de caracter secular, com especial destaque
para o reportório dos trovadores e jograis galaicoportugueses.
Sendo a Igreja Matriz um espaço que se adapta
bem a este po de música, vai ser recriado no interior e exterior da mesma um ambiente medieval
para acolher este espetáculo.

Além de espaços dedicados à exposição de
artefactos relacionados com a oliveira e o azeite, o
Museu contempla ainda um espaço receção, uma
cafetaria/esplanada, gabinetes administra vos,
salas temá cas e um pequeno auditório.

Esta não é a primeira vez que os “La Batalla”,
grupo criado em 1984 por Pedro Caldeira Cabral,
sobem ao palco em Torre de Moncorvo, sendo
que em Junho de 2004, aquando da sua atuação
em Torre de Moncorvo, gravaram o disco ao vivo “
De acordo com Manuel Graça Dias e Egas José Speculum Mirabilium”.
Vieira, arquitetos autores do projeto, para a
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O concerto insere-se nas Festas da Vila e do
Concelho de Torre de Moncorvo que têm início
com este espetáculo e que se desenrolam até dia
15 de Agosto.

Estes custos foram calculados a par r de uma
revisão em baixa do número de veículos que a
Estradas de Portugal (EP) prevê que circulem
naquela via que liga Vila Real a Bragança, com
ligação a Espanha, adiantou ao Jornal de Negócios
A animação musical das festas conta ainda com a fonte oﬁcial da empresa.
atuação de Quim Barreiros, Padre Victor e de Rui
Bandeira, respe vamente nos dias 13, 14 e 15 de A rodovia cons tui, neste momento, o único
Agosto.
ponto de ligação entre Vila Real e Bragança, não
havendo qualquer outra alterna va a este perDestaque nesta edição para a procissão em curso que garanta a circulação com o mínimo de
Honra de Nossa Senhora da Assunção, a realizar condições de segurança.
como é habitual no dia 15 de Agosto, pelas 18h00,
que será acompanhada pelas Bandas Filarmónicas, Os elevados custos desta via, que veio subs Grupo de Escuteiros e Corpo da GNR que trans- tuir a an ga IP4, deverão levar à introdução de
portará em ombros o andor da padroeira, tradição portagens, o que poderá gerar alguma polémica
esta que não se realiza há já alguns anos.
devido à ausência de alterna vas para circular na
região.
As Festas da Vila e do Concelho são organizadas pela Comissão de Festas de Nossa Senhora
da Assunção com o apoio do Município de Torre Anónimo (2013-08-08 15:03:29)
de Moncorvo e da Junta de Freguesia de Torre de "deverão levar à introdução de portagens, o que
Moncorvo.
poderá gerar alguma polémica devido à ausência de

1.8.20

Auto-estrada
transmontana
custa 22 euros a cada contribuinte (2013-08-08 11:42)

A auto-estrada transmontana, cujo tráfego foi
aberto na passada sexta-feira, vai custar 22 euros
a cada contribuinte.

alterna vas para circular na região"...
Pois claro que vai! Como se pode sequer considerar introduzir portagens onde não há estradas alterna vas,
onde fecharam linhas férreas e ligações aéreas? Se
meterem portagens, então reduzam os impostos do
contribuinte transmontano, já que ele não tem direito
a nada e tem de pagar o que os outros têm(transportes
públicos, comboios, metros, barcos, aeroportos, etc)...
Anónimo (2013-08-08 15:40:55)
Os elevados custos desta via, que veio subs tuir a
an ga IP4, deverão levar à introdução de portagens, o
que poderá gerar alguma polémica devido à ausência
de alterna vas para circular na região.
Ate parece no cia encomendada para ir preparando a
opiniao publica. Se tal acontecer nao deve provocar
polemica. Deve provocar a mais profunda indignacao
e todo o transmontano deve recusar pagar seja o q
for.

Fernando Borges (2013-08-08 16:21:48)
Ainda ninguem se referiu às "mais valias" que durante
anos e anos os transmontanos PAGARAM sem nada
receberem enquanto esse dinheiro era gasto nas
auto-estradas que servem os agora reclamantes. Haja
vergonha!
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Zé (2013-08-08 16:37:43)
Mas vocês são anjinhos ou andam todos a dormir?!
Claro que vai levar à introdução de portagens e os
transmontanitos vão pagar e não vão bufar. è esta
escumalhada toda ligada aos PS e PSD que são os
responsáveis mor pela destruição desta terra. Todos
os parolos dos presidentes de cãmara queriam a
auto-estrada porque só o distrito de Bragança é que
não nha. Triste visão a deste caramelos. Então não
seria melhor rec ﬁcar a an ga IP4 e podermos circular
com tão boas condições como a que nos oferece
esta merda desta auto-estrada? e sem pagar seja o
que for. Pois mas os senhores autarcas e quejandos,
poli queiros de trazer por casa, insis ram na obra,
onde passa um carrito quase de hora em hora. Diziam
que a auto-estrada iria, cito, "desencravar a região".
Tristes mentes, imcompetentes, incapacitados totais
para compreender o território e a realidade desta
terra. O desenvolvimento que vem aí é o cada vez
mais empobrecimentos destas gentes. E depois
admiram-se e dizem que há sangria demográﬁca.
Tristes!!

1.8.21 Portagens na Autoestrada Transmontana são, para já, "não
tema" , diz a Estradas de Portugal (2013-08-08 23:28)

O presidente da Estradas de Portugal (EP) disse
ontem que a introdução de portagens na Autoestrada Transmontana é, para já, um "não
tema", apesar de ser uma preocupação crescente
entre os u lizadores daquela via.

Está pra camente concluída a ligação direta por
autoestrada de Vila Real a Bragança. Da totalidade
Zé (2013-08-08 16:43:14)
dos 134 quilómetros desta via, falta concluir o nó
"Até parece no cia encomendada para ir preparando
de ligação ao I nerário Principal 4 (IP4), em Parada
a opiniao publica"
de Cunhos (Vila Real), o qual deverá abrir até ao
QUAL OPINIÃO PÚBLICA???!!!
ﬁnal do mês.

Anónimo (2013-08-08 20:46:17)
A no cia piloto está transmi da. Estão preparados
para portajar a A4.
Assim sendo só nos resta a mobilização e a luta para
afastar estas ideias perversas.
A A4 foi construída sobre o IP4 e este é o argumento
suﬁciente para que nada nem ninguém pense em
cobrar.
O poder autárquico deve e este deve tem de ser
entendido como uma obrigação, reivindicar por todos
os meios esta isenção.

Com a conclusão da obra, crescem também
as preocupações quanto à introdução de portagens nesta autoestrada, cujo 80 % do traçado foi
construído sobre o IP4.
É que, apesar de o contrato inicial prever
portagens apenas nas variantes às duas cidades
transmontanas, em fevereiro de 2011, o então
primeiro-ministro José Sócrates anunciou que
a autoestrada transmontana iria ter o mesmo
regime de portagens das SCUT, mas com uma
isenção para os residentes.
Ques onado sobre este assunto durante uma
visita ao Viaduto do Corgo, incluído naquela infraestrutura, o presidente da EP, António Ramalho,
aﬁrmou hoje que "isso não é um tema".
"O nosso contrato tem portagens em 10 % da
autoestrada, o que corresponde a 14 quilómetros.
Esse é o contrato que está em vigor", salientou.
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Este é, no entanto, um assunto que, segundo An- 1.8.22
tónio Ramalho, será "mais tarde discu do noutros
termos".
"Não está garan do em lado nenhum que não
sejam introduzidas portagens ou que não haja
esforços por toda a gente", salientou.

Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros discorda com a sinalização na A4 Autoestrada Transmontana (2013-08-09 09:32)

António Ramalho lembrou o "inves mento signiﬁca vo" que a obra representa e que ainda "não
está pago".
"Será paga apenas a par r de 2014 e, a par r
de 2014, teremos um custo em média de cerca de
60 milhões por ano", acrescentou.
A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
reuniu com um representante da Auto-Estradas
XXI, en dade adjudicatária da subconcessão da
Esta subconcessão foi já objeto de renegociAE Transmontana, onde mostrou a sua completa
ação tendo a EP e a Autoestradas XXI chegado a
discordância quanto à sinalização existente no
um acordo que permi rá alcançar uma poupança
Nó de Lamas da A4.
de cerca de 81 milhões de euros e ao pagamento
adicional à EP de 17 milhões de euros, rela vo à
par lha de bene cios decorrentes da o mização
O relatório que destaca as anomalias existentes
de soluções constru vas.
no local será agora reme do ao Conselho de
Administração da empresa, aguardando-se uma
António Ramalho referiu ainda que esta aureformulação da sinalização o mais breve possível,
toestrada tem "risco de tráfego par lhado" e que
de modo a que com isso seja prestada a infora via nha uma previsão inicial na ordem dos 14
mação mais correta aos u lizadores da via.
mil veículos, taxa média diária.
O período de pagamento vai até 2039.

No referido Nó, apesar de cons tuir uma imValores que se es mam agora que desçam para os
portante saída para chegar à cidade para quem
sete a 10 mil veículos diários em toda a área da
viaja no sen do Norte-Sul, não existem placas de
concessão.
indicação para Macedo de Cavaleiros, mo vando
a legí ma queixa de muitos munícipes.
O presidente quis ainda realçar o esforço efetuado
na construção desta infraestrutura rodoviária,
As placas que indicam saída para a sede de
que inclui 160 obras de arte normais (pontes e
concelho estão apenas presentes, uns quilómetros
viadutos) e mais 22 obras de arte especiais. Nestas
adiante, no nó da Amendoeira/Zona Industrial, o
insere-se o Viaduto do Corgo que possui 2.796
que cons tui uma desinformação para os automometros de extensão e 197 metros de altura.
bilistas que viajando no sen do acima indicado,
pretendam mais rapidamente chegar a Macedo de
Fonte: Agência Lusa
Cavaleiros.
“Ao fazer chegar a sua posição à Auto-Estradas
XXI, a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
pretende ver reposta a normalidade, evitando os
inúmeros incómodos causados aos macedenses
e àqueles que nos visitam” refe uma nota de
imprens ada autarquia.
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1.8.23

Grande parte dos jogos disponíveis na Rural
Com é adequado a todos os públicos dada a sua
Jogos de tabuleiro inva- simplicidade, podendo ser jogados por crianças a
dem Centro de Fotograﬁa par r dos 8 anos.

George Dussaud em Bragança A Rural Con é um evento gratuito em que qualquer
(2013-08-09 09:41)

pesoa pode aparecer.

1.8.24

Comer a Língua≫, de Regina
Guimarães (2013-08-10 09:42)
≪

A Rural Con- Encontro Nacional de Jogos de
Tabuleiro de Bragança irá decorrer do dia 15 de
Agosto a 18 de Agosto no Centro de Fotograﬁa
George Dussaud no Edi cio Paulo Quintela em
Bragança.

Produção Teatro do Frio, com texto de Regina
Guimarães, direção ar s ca e encenação de CataEsta é já a 6ª edição deste evento organizado rina Lacerda, conceção plás ca de Ana Guedes e
pela Associação MaeAlto e tem vindo a crescer interpretação de Susana Madeira.
todos os anos. É um evento dedicado aos muitos
adeptos deste hobbie de todo o país que se deslocam a Bragança para o evento, mas também a
curiosos que poderão conhecer alguns dos melhores jogos de tabuleiro modernos.
A convite do Serviço Educa vo, Regina Guimarães
e o Teatro do Frio apresentam-nos uma peça
teatral para crianças em que a língua portuguesa
se mostra na sua complexidade, revelando a sua
abertura a múl plas inﬂuências culturais e a sua
capacidade plás ca de mutação. Uma língua
pensante, cantante, língua viva. Uma língua para
O universo dos jogos de tabuleiro modernos ouvir, dizer, cheirar e comer. Sen r e fazer sen r.
tem crescido e alterado com uma grande rapidez. Crescer e querer crescer.
A cada ano saem para o mercado milhares de
jogos novos de todos os pos.
Título: ≪Comer a Língua≫, de Regina Guimarães
Estarão disponíveis mais de 200 jogos de tabuleiro para serem jogados quer por quem os
conhece, quer para serem aprendidos por quem
não os conhece.

Onde: Teatro Municipal de Bragança
Existem jogos mais apropriados para gamers Quando: 25 e 26 de Setembro
com grande diﬁculdade e de grande duração, mas Hora: 10:30, 15:00 de cada dia
também jogos muito simples quer para serem Entrada: Livre
jogados quer para aprendizagem, este muito
apropriados para jogar emfamília.
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1.8.25

“Sons do Douro”, um projecto 225 e 500 litros, foram devidamente preparados
musical inovador que descobriu para a nova u lidade. Durante duas semanas,
sonoridades em pipas de vinho foram aplicadas as peles de cabra, que são tam(2013-08-10 10:15)

bém u lizadas nos bombos tradicionais.

A sonoridade destas pipas recicladas será semelhante à do pico bombo, mas “com mais possibilidades ao nívelda intensidade e do mbre”.
“Conseguimos mais sonoridades do que um
bombo simples e, ao mesmo tempo, também se
aproximam do taiko [tambor japonês], que é um
tambor muito semelhante à pipa de 500 litros,
tocado ao alto por dois músicos, um de cada lado”,
explica o formador.
O Entre Margens – O Douro em Imagens apresenta o espectáculo “Sons do Douro”, um projecto
musical inovador que descobriu sonoridades em
pipas de vinho e que procura promover o encontro entre a música popular e a percussão contemporânea.
Nesta performance, par cipam mais de meia
centena de músicos, com idades compreendidas
entre os 14 e os 53 anos, vindos dos concelhos de
Vila Real, Peso da Régua, Alijó, Lamego, Tarouca e
Armamar.
Sob a coordenação ar s ca de Hugo Menezes
(percussionista que já trabalhou com Cool Hipnoise, Mercado Negro, Tora Tora Big Band, entre
outras formações), o espectáculo terá lugar na
cidade do Porto, a 16 de Agosto. Os ensaios
decorrem entre os dias 12 e 15 de Agosto, no Peso
da Régua, das 20h30 às 23h30.

[EMBED]
Além das pipas-bombos elevadas à altura da
cabeça, há também as pipas que são colocadas no
chão, ligeiramente inclinadas para o músico. Para
tocar este novo instrumento, são necessárias as
técnicas de caixa e de bombo tradicional. “Calculo
que seja fácil para os músicos da região, porque
lhes está no sangue, mas, por outro lado, será um
grande desaﬁo porque não vamos tocar temas
tradicionais, mas dar-lhe uma roupagem moderna”, salienta Hugo Menezes.
Numa primeira fase, 20 músicos da região frequentam um workshop para criarem uma peça de
percussão com as pipas. Num segundo momento,
juntam-se os elementos dos Relâmpagos de Sanguinhedo e d’ Os Verdes, dois grupos de bombos
vila-realenses.

Desaﬁado pelo director ar s co do Entre Margens, Hugo Menezes idealizou um espectáculo de
percussão “made in” Douro, envolvendo materiais
1.8.26
e músicos da região. Para a execução do “Sons
do Douro” foram transformadas duas dezenas de
pipas de vinho em instrumentos musicais.
“Na origem de alguns instrumentos da América
La na está a colocação de pele de animal numa
pipa, como é o caso das congas e atabaques,
mas em Portugal, não conheço nenhuma outra
experiência com pipas”, refere Hugo Menezes.
U lizados durante três anos numa adega, os
pipos de carvalho francês, com capacidades para
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Agrobom Inaugura Casa da Professora (2013-08-10 10:43)

Vai ser inaugurada no próximo dia 15 de agosto, 1.8.27
pelas 12.00h, a Casa da Professora em Agrobom.
Trata-se de um espaço comunitário idealizado
para a realização de inicia vas culturais e recrea vas e que a Junta de Freguesia quer colocar ao
serviço da população.

Alfândega da Fé já tem um Conselho Municipal da Juventude
(2013-08-10 10:53)

A nova infra-estrutura resulta da adaptação e
reconstrução de uma an ga casa localizada no
centro da freguesia de Agrobom que, tal como o
nome indica, foi em tempos idos a habitação dos
docentes que leccionavam na aldeia.
A casa está in mamente ligada à própria história
da comunidade. Até porque, para além dos
professores serviu também de lar a famílias de
retornados e a outras famílias da aldeia, depois
das estradas e dos meios de transporte permi rem
a deslocação dos professores.
O edi cio, propriedade da paróquia, encontrava-se
em avançado estado de degradação. A cooperação entre a Câmara Municipal de Alfândega e a
Junta de Freguesia de Agrobom possibilitou a sua
recuperação. Um inves mento de cerca de 20 mil
euros, que permi u colocar este local, novamente,
ao serviço da comunidade. A obra foi possível
graças à cedência do edi cio por parte da Paróquia
de Agrobom.
A par r de agora, a Casa da Professora, vai
conhecer uma nova função. A habitação familiar
deu lugar a um amplo salão, com espaço para cozinha e condições necessárias para acolher diversos
eventos. Além disso foi ainda reaproveitada a
parte inferior para arrumação de materiais pertencentes à Igreja.
Uma obra com algum simbolismo e que veio
conferir outra dignidade a uma das zonas nobres
da aldeia, ensombrada por uma habitação que
pouco mais era do que um amontoar de memórias.

Alfândega da Fé já tem um Conselho Municipal
da Juventude. Uma estrutura que pretende dar
voz aos jovens do concelho envolvendo-os nas
tomadas de decisão respeitantes às polí cas para
a juventude.

Este conselho surge por inicia va do município para que os jovens tenham a oportunidade
de par cipar ac vamente na vida do município.
Desta forma, é também possível ao município
auscultar e incorporar as contribuições dos jovens
na deﬁnição das poli cas municipais da juventude,
bem como conhecer as necessidades, aspirações
e problemas sen dos pelos jovens do concelho.
Trata-se de um órgão consul vo que tem como
principal função debater, analisar e pôr em prá ca
programas e inicia vas direccionadas para a população jovem do concelho de Alfândega da Fé.
No fundo, é um grupo de trabalho cons tuído
por elementos representa vos de diversas associações juvenis com sede no concelho, assim como,
um representante de cada par do representado
na Assembleia Municipal e a Presidente de Câmara
que tem como principal objec vo, fomentar o dialogo e intercâmbio de experiências entre os vários
agentes juvenis concelhios, estreitando a relação
entre o a associa vismo juvenil e o município ao
alargar a reﬂexão e a discussão sobre assuntos que
respeitam à juventude.
Este conselho reúne 4 vezes por ano, sendo a
próxima reunião no dia 12 de Agosto de 2013 com
351

o intuito de discu r o Orçamento Par cipa vo 1.8.28
Jovem. Este orçamento surge de uma proposta da
Juventude Socialista.

Marcantonio Del Carlo apresenta ≪Mau Vinho≫ em Murça
(2013-08-11 09:40)

O orçamento par cipa vo jovem é um instrumento no qual os jovens do nosso concelho, dos
10 aos 30 anos, podem decidir sobre as prioridades do orçamento municipal e supervisionar a
sua execução. Este mecanismo vem proporcionar
um contributo responsável dos jovens cidadãos no
processo autárquico.
Assim destacam-se como grandes objec vos
do Orçamento Par cipa vo Jovem (OPJ) a promoção e desenvolvimento pessoal/social dos
jovens no âmbito da educação cívica; criação
de sinergias posi vas entre representantes e
representados locais; reforço da qualidade da
democracia, valorizando os processos par cipavos e a transparência polí ca. O OPJ fomenta
a democracia, a massa crí ca, a credibilidade
polí ca e o interesse dos jovens pelas suas origens.
Dada a natureza par cipa va, este mecanismo
permite trabalhar as competências de cidadania
dos jovens numa época em que a poli ca é muitas
vezes colocada de parte e marginalizada. Serve
também este organismo para formar os jovens
para que estes possam intervir no desenvolvimento do concelho de Alfândega da Fé.

A curta-metragem ≪Mau vinho≫, realizada
pelo ator Marcantonio Del Carlo, é apresentada amanhã, segunda-feira (12), em Murça,
concelho que serviu de palco para a ﬁlmagem
desta produção que conta com a par cipação de
estudantes da região.

O ﬁlme resultou de uma sinergia entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),
a organização do Douro Film Harvest (DFH) e a
Câmara de Murça.
Marcantonio Del Carlo disse hoje à agência
Lusa que, com esta curta-metragem de 22 minutos, quis mostrar o ≪Douro como ainda não foi
mostrado≫.

Assumida a importância no envolvimento de
todos na deﬁnição de poli cas que promovam
Marcantonio Del Carlo
o desenvolvimento de Alfândega da Fé, a CâÉ um dos mais conhecidos actores nacionais.
mara Municipal da as boas vindas ao orçamento
Licenciou-se pela Escola Superior de Teatro e
par cipa vo jovem.
Cinema do Conservatório Nacional, em Lisboa,
tendo começado a carreira de actor no Teatro
Experimental de Cascais, corria o ano de 1989.
Três anos mais tarde, mudou-se para o Teatro da
Malaposta, e depois para a Cornucópia.
Em 1994 começou a dirigir o grupo de teatro
ARTEC na Faculdade de Letras de Lisboa e abraçou
a função de professor de Expressão Dramá ca em
vários ins tutos de ensino. Par cipou em dezenas
de peças, mas foi a televisão que o tornou mais
conhecido do grande público, em telenovelas
como “Vidas de Sal” (1996), “Jardins Proibidos”
(2000), “A Filha do Mar” (2001), “Tudo por Amor”
(2002), “Saber Amar” (2003), “Olhos nos Olhos”
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(2009), “Mar de Paixão” (2010) ou “Remédio ter consciência da importância do ato de poupar,
Santo” (2011).
só lhes falta meios para o fazer≫, defende Diogo
Lopes Pereira, diretor de marke ng do Cetelem.
Do curriculum constam ainda par cipações em
dez ﬁlmes. Estreou-se em 1992 com “A Nuvem”, No que diz respeito ao consumo, segundo este
e par cipou depois em “Adão e Eva” (1995), de estudo do Observador Cetelem, os portugueses
Joaquim Leitão, “Sinais de Fogo” (1995), de Luís mantêm a tendência dos úl mos anos: 22 % pensa
Filipe Rocha, “Capitães de Abril” (2000), de Maria que irá aumentar as despesas nos próximos meses.
de Medeiros, “Tudo isto é Fado” (2004), de Luís Um valor abaixo do ano anterior (25 %), mas
Galvão Teles, e “Kiss Me” (2004), de António da acima do de 2011 (18 %) e de 2010 (20 %). Entre
Cunha Telles.
os indivíduos com menos intenções de aumento
de despesa encontram-se os portugueses dos 45
aos 54 anos e dos 55 aos 65 anos (81 % e 83 %,
respe vamente).

1.8.29

Jovens
portugueses
sem
Esta análise foi realizada em colaboração com
intenções
de
poupança a Nielsen e aplicada, através de um inquérito quan(2013-08-12 10:27)

Dados recentes de um estudo do Observador
Cetelem que analisa os comportamentos de
consumo em Portugal, revela que 85 % dos
portugueses, entre os 18 e os 24 anos, não tem
intenções de poupar nos próximos meses e 79 %
não espera aumentar as despesas.

Compara vamente com anos anteriores, as intenções de poupança dos portugueses nunca
foram tão baixas. Em 2010, o número de portugueses que previa aumentar as suas economias
situava-se nos 47 %, em 2012 nos 30 % e em 2013
baixa até aos 18 %.
Os portugueses viram os seus orçamentos
serem reduzidos nos úl mos anos. Têm cortado
signiﬁca vamente no seu consumo e, como seria
esperado, as poupanças não têm sido exceção. É
verdade que estão bastante apreensivos perante a
crise económica e optam por um comportamento
de consumo baseado na prudência. Passaram a
≪

ta vo, a 600 indivíduos de Portugal Con nental,
de ambos os sexos, dos 18 aos 65 anos, entre o
período de 26 a 27 Junho. O erro máximo é de
+0,4 para um intervalo de conﬁança de 95 %.
Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no ﬁnanciamento a
par culares. Com cerca de 27.000 colaboradores,
em 30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas
Personal Finance é Nº1 em França e na Europa.
Exercendo a sua a vidade sob a marca comercial
Cetelem, disponibiliza uma gama completa de
crédito a par culares via ponto de venda (lojas,
concessionários automóvel) e por via direta aos
seus clientes: Internet e telefone.
O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de
referência das principais insígnias do comércio,
dos serviços, da banca e das companhias de seguros, en dades às quais aporta o seu know-how,
propondo o po de crédito e de serviço mais
adaptado à a vidade e estratégia comercial dos
seus parceiros. É, também, ator de referência em
matéria de Crédito Responsável.
Em Portugal está presente desde 1993. Em
2010, a fusão com o Crediﬁn deu origem ao nascimento do Banco BNP Paribas Personal Finance,
S.A., que opera sob a marca comercial Cetelem.
Com cerca de 600 colaboradores esta nova endade posiciona-se como líder de mercado em
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Portugal no crédito a par culares.

1.8.31 DGS emite alerta de calor
para Vila Real e Bragança
(2013-08-12 15:22)

1.8.30

Conversas de encontro com
a História de Macedo de CavA Direcção-Geral de Saúde (DGS) emi u um alerta
aleiros (2013-08-12 10:30)

amarelo de calor para hoje para os distritos de
Vila Real, Braga e Bragança devido às elevadas
temperaturas, que podem ter efeitos nocivos na
saúde.

A DGS alerta, na sua página na Internet, que
a exposição ao calor intenso, par cularmente
durante vários dias consecu vos, “pode produzir
efeitos nega vos na saúde humana”.
Esses efeitos, avisa a DGS, manifestam-se “através
do agravamento de doenças crónicas, princi“Sábados à conversa” é a sugestão da Associação palmente na população idosa, e de doenças
Terras Quentes para as tardes de de 17 e 24 de relacionadas com o calor, como as cãibras e esgoagosto. Às 15h, num dos locais de signiﬁca va tamento por calor".
história como é o Museu de Arte Sacra na Casa
Falcão, são abordadas as “histórias da história de Por causa das temperaturas elevadas, o Ins Macedo de Cavaleiros”.
tuto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
colocou hoje sob aviso amarelo, o segundo menos
As conversas desenvolvem-se em torno da Batalha grave de uma escala de quatro, 12 distritos do
de Aljubarrota e do herói macedense D. Mar m con nente e a Madeira.
Gonçalves de Macedo responsável pela proteção
ao futuro Rei D. João I em “Macedo de Cavaleiros Sob aviso amarelo estão os distritos de Braga,
presente na maior Batalha da História de Portugal. Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra,
Leiria, Lisboa, Castelo Branco, Évora e Beja e o
Os registos possíveis” (dia 17) e das escavações e arquipélago da Madeira devido à persistência de
resultados arqueológicos no concelho em “A im- valores elevados da temperatura máxima entre as
portância de Macedo de Cavaleiros na Arqueologia 09:00 de terça-feira e as 20:59 de quarta-feira.
Nacional” (dia 24).
O aviso amarelo determinado pelo IPMA é o
segundo menos grave de uma escala de quatro
e pressupõe uma situação de risco para deter354

minadas a vidades dependentes da situação Çarandas e The Plas c Paddies.
meteorológica.
O evento, de entrada livre, realiza-se no magTambém devido ao tempo quente, o IPMA colocou níﬁco espaço do Miradouro de Santa Leocádia
sob risco máximo de incêndio 26 concelhos dos e assinala o primeiro aniversário do programa
distritos de Faro, Santarém, Castelo Branco, Leiria, “Gaitas de Fora”, da Rádio Torre de Moncorvo.
Guarda, Viseu, Coimbra, Aveiro e Porto.
Com início marcado para as 21h00, o especO IPMA prevê para hoje no con nente céu táculo terá como cabeça-de-cartaz o Projecto
pouco nublado ou limpo, aumento temporário de Taberna Subura, uma banda de Braga nascida no
nebulosidade no interior norte e centro a par r bar com o mesmo nome e que se dedica a recriar
da tarde, com condições favoráveis à ocorrência o riquíssimo reportório de Zeca Afonso, bem como
de aguaceiros e trovoada no interior norte, vento vários temas tradicionais do Minho.
fraco, tornando-se fraco a moderado e descida da
Antes, estarão em palco Os Roleses, cognomitemperatura máxima, em especial no litoral.
nados “Gaiteiros de Urrós”, um grupo de jovens
Na Madeira prevê-se céu pouco nublado e vento empenhado em divulgar e perpetuar a tradição
fraco e nos Açores períodos de céu muito nublado. musical mirandesa, mas que também interpreta
temas populares de outras regiões portuguesas, e
Quanto às temperaturas, em Lisboa prevê-se que está a preparar o lançamento de um disco.
uma máxima de 30 graus Celsius, Bragança e Évora
36, Castelo Branco, Beja e Vila Real 35, no Porto Também Las Çarandas têm a tradição miran22, em Faro 29, no Funchal 28 e em Ponta Delgada, desa como base do seu reportório, embora a
mera criação da banda tenha representado uma
Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores 25.
ruptura com essa tradição, uma vez que se trata do
primeiro grupo de gaiteiras num universo desde
Fonte: Lusa
sempre dominado por homens. Músicas de outras
regiões portuguesas e de outros países, bem como
originais da sua autoria, integram igualmente
1.8.32 “Com Tradição” música tradi- os espectáculos de Las Çarandas, que planeiam
gravar em breve o seu primeiro álbum.

cional portuguesa e irlandesa faz
a festa em Torre de Moncorvo A abertura do “Com Tradição” cabe aos The

(2013-08-12 23:07)

Plas c Paddies, grupo fundado expressamente
para este evento por Andrew May, um dos coautores do “Gaitas de Fora”, que vai mostrar a
alegria contagiante da música popular irlandesa,
numa actuação recheada de clássicos.
Para que ninguém falte à festa, a organização
assegura transporte gratuito entre a vila de Torre
de Moncorvo e o Miradouro de Santa Leocádia, em
autocarros que sairão da Praça Francisco Meireles
e do quartel dos Bombeiros Voluntários.

Gaitas, bombos, violas, “ﬁddles” e outros instrumentos vão estar em festa em Torre de
Moncorvo a 31 de Agosto, no espectáculo “Com
Tradição”, uma celebração da música tradicional
de Portugal e da Irlanda em que par cipam as
bandas Projecto Taberna Subura, Os Roleses, Las

Além disso, haverá no local do evento um ponto de
venda de comidas e bebidas, já que a noite promete ser longa.O programa “Gaitas de Fora”, que
teve a sua emissão inaugural em 30 de Agosto de
2012, é da autoria de dois arqueólogos radicados
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em Torre de Moncorvo, o português Pedro Xavier
e o irlandês Andrew May. É transmi do todas as
quartas-feiras, a par r das 21h00, na Rádio Torre
de Moncorvo, que é propriedade da Associação
Cultural de Torre de Moncorvo.

cidadãos beneﬁciários da carreira aérea Bragança/Vila Real/Lisboa foi publicado hoje em
Diário da República.

O transporte aéreo está suspenso há mais de
oito meses e ainda sem data para os voos serem
A emissão semanal é complementada por uma retomados.
rubrica diária, in tulada “Álbum da Semana”, em
que os autores do programa fazem a divulgação A ligação foi ﬁnanciada durante 15 anos direde um disco por si escolhido.
tamente às operadoras em 2,5 milhões, com
fundos comunitários, com base no isolamento
Além de dar a conhecer a música tradicional, da região. O Governo suspendeu os voos, em
o “Gaitas de Fora” também dá voz aos seus au- novembro de 2012, alegando que a Comissão
tores e intérpretes. Sebas ão Antunes, Melech Europeia se opunha a esta solução e que nha de
Mechaya, O Baú, Toques do Caramulo e os ir- estudar um novo modelo de ﬁnanciamento.
landeses Four Men and a Dog foram alguns dos
ar stas entrevistados ao longo dos úl mos 12 De acordo com o novo decreto-lei, o Governo
meses. E alguns dos convidados tocaram mesmo decidiu incrementar um novo modelo “baseado
em directo para o auditório da Rádio Torre de no livre acesso ao mercado e na liberalização dos
Moncorvo, como foi o caso de Las Çarandas, Os preços das tarifas áreas”, cabendo às transportadoRoleses, o Grupo de Fados de Torre de Moncorvo ras que vierem a concorrer ﬁxar o preço do bilhete.
e o gaiteiro Filipe Camelo.
O Governo considera que esta liberalização
do mercado do transporte aéreo, "alicerçada nas
regras da concorrência num mercado aberto a
Blogue do “Gaitas de Fora ”, Facebook
todos os operadores, trará reais bene cios ao
nível das tarifas a pra car”.

1.8.33

O novo modelo de “auxílio aos passageiros

Governo liberaliza carreira aérea residentes e estudantes” para Trás-os-Montes
transmontana (2013-08-13 18:11)
assenta num “subsídio de valor ﬁxo por viagem”.
Os beneﬁciários terão que adquirir o bilhete
por inteiro e, só depois, mediante a apresentação
do comprova vo de viagem, é que receberão o
apoio.
O pagamento do subsídio social de mobilidade
será efetuado pela en dade prestadora do serviço
de pagamento e caberá à Direção-Geral do Tesouro
e Finanças assegurar a sua atribuição mediante
dotação orçamental a inscrever para o efeito.

O Governo avançou com a liberalização do mercado do transporte aéreo para Trás-os-Montes,
Em reação ao documento divulgado hoje, o
implementando um regime de subsídio para
diretor do Aeródromo de Vila Real, Henrique
residentes e estudantes, que só será pago depois
Bap sta, disse à agência Lusa que não viu, "em
da aquisição do bilhete por inteiro.
lado nenhum, o formato de regulação da rota".

Ou seja, “até que horas podem ocorrer os voos,
O decreto-lei que aprova o regime jurídico de
podem ser durante o dia e também à noite ou
atribuição do subsídio social de mobilidade aos
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1.8.34 Bombeiros dominam frente que
se dirigia para estaleiros do
“Exis am quatro ligações diárias. E agora? Com a
Baixo Sabor (2013-08-14 09:57)
quantas ligações são exigidas”.

liberalização cada um faz o que quer?”, ques onou
o responsável.

Henrique Bap sta teme que, com as condições
oferecidas agora pelo Governo, não haja operadores interessados neste serviço, o que,
lamentou, poderá signiﬁcar o ﬁm do transporte
aéreo transmontano.
“Sem ter algum apoio, alguma almofada, não
acredito que haja empresa alguma que corra o
risco de andar a voar vazio para cima e para baixo”,
aﬁrmou.
O diretor referiu ainda que cerca de 50 % dos
u lizadores são da região, enquanto a restante
metade vinha de fora. “É muito mais atra vo ter
pessoas de fora a trazer inves mento para a região
e isso era uma coisa que se sen a. Havia muitos
empresários que se faziam deslocar de Lisboa para
Os bombeiros dominaram hoje cerca da 01.00 a
Vila Real com essa ﬁnalidade”, frisou.
frente de fogo que se dirigia para os dormitórios
A carreira aérea tem do uma média de 10 dos trabalhadores da Barragem do Baixo Sabor,
mil passageiros por ano que, sem apoio do Estado, junto à Cardanha, no concelho de Torre de Monteriam de pagar um bilhete “quase seis vezes corvo.
mais caro que os atuais cerca de 60 euros entre
Bragança e Lisboa” - ou seja, cerca de 360 euros,
segundo dados da úl ma empresa a operar nesta
linha, a Aerovip.
Fonte: Agência Lusa

"Atacámos a frente de fogo com uma força
musculada e damos como ex ntas as chamas que
eram empurradas pela força do vento e que se
aproximavam do estaleiro e dos dormitórios do
Baixo Sabor", disse hoje à Lusa o comandante
operacional distrital de Bragança, Noel Afonso.
Segundo o operacional, uma frente dirigia-se
àquela hora pela encosta do rio Sabor, junto à
freguesia da Cardanha, "não oferecendo perigo
para as populações" já que o fogo consumia uma
zona de mato.
Lusa

Anónimo (2013-08-17 14:46:20)
360 euros para ir ver os mouros .
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1.8.35

Bloco de Esquerda apresenta candidatos às próximas
autárquicas em Bragança, Mirandela, Miranda do Douro, Vila
Flor e Macedo de Cavaleiros
(2013-08-14 10:12)

Já em Macedo de Cavaleiros e Vila Flor o BE
concorre às Assembleias Municipais, em Macedo
de Cavaleiros, com o deputado municipal e estudante Rogério Mar ns e em Vila Flor o cabeça de
lista é o Psicólogo Joni Ledo, também ele deputado
municipal.
Segundo o BE, os “obje vos centrais destas
candidaturas é discu r polí cas a favor de uma
mudança poli ca e de uma transformação que
permita combater a crise, o despovoamento e o
interioricidio”.

1.8.36 Populações da área nascente de
Mogadouro já bebem água capO Bloco de Esquerda (BE) entregou as listas
tada no rio Douro (2013-08-14 10:38)

eleitorais na passada segunda-feira dia 5, apresentando candidatura para a Câmara Municipal,
Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia
da União de Freguesias de Sé, Santa Maria e
Meixedo, no concelho de Bragança, sendo cabeça
de lista à Câmara Municipal Gil Gonçalves,
cabeça de lista à Assembleia Municipal Luís Vale,
cabeça de lista à União de Freguesias o jovem
Paulo Mar ns e Fernando Almeida à freguesia de
Gondosende.

A área nascente do concelho de Mogadouro
As listas do BE em Bragança são na sua maio- começou a ser abastecida de água a par r de
ria jovens e apoiada por vários candidatos e uma captação situada no rio Douro, junto à barcandidatas independentes . O Bloco de Esquerda ragem de Bemposta, disse hoje fonte autárquica.
no distrito de Bragança, apresenta listas em Mirandela, Miranda do Douro, Vila Flor e Macedo de
Cavaleiros.
O candidato à Câmara Municipal de Mirandela é Fernando Bebiano, funcionário público,
em Mirandela o Bloco de Esquerda concorre a 5
freguesias, Frechas, Carvalhais, Mirandela, Avidagos e Aguieira.

Em conjunto com a albufeira de Bastelos, que
serve a zona poente, ﬁcam resolvidas as necessidades de 90 % da população deste concelho do
distrito de Bragança, acrescentou.

Em Miranda do Douro, o candidato do Bloco
é Júlio Afonso, Funcionário Público, elemento da
distrital do BE Bragança, tendo a jovem Estudante
Andreia Domingues, como candidata à Assembleia
Municipal. O Bloco concorre também à junta de
freguesia de Miranda do Douro.

"O setor nascente do concelho começou a ser
abastecido através de uma captação situada no
rio Douro. O inves mento efetuado no sistema de
transporte e armazenamento de água custou mais
de 1,7 milhões de euros", disse à Lusa o vereador
das Obras Públicas do município de Mogadouro,
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1.8.37 Câmara Municipal de Alfândega da Fé vai implementar
O novo sistema é composto por cerca de 40
Orçamento Par cipa vo Jovem

António Pimentel.

quilómetros de adutoras e seis reservatórios, com
capacidade para quatro milhões de litros.

(2013-08-14 18:43)

Através da nova captação, aldeias como Bemposta, Urrós, Brunhosinho, Travanca, Figueirinha,
Granja e Gregos ﬁcaram com os problemas de
abastecimento de águas resolvidos.
"O setor nascente da vila é abastecido de água
em quan dade e qualidade devido ao tratamento
adequado que é feito na Estação de Tratamento de
Água (ETA)", frisou o vereador António Pimentel.
A Câmara Municipal de Alfândega da Fé vai
Numa segunda fase, o sistema de abastecimento
disponibilizar 10 mil euros anuais, do Orçamento
ao setor nascente do concelho vai completar-se
Municipal, para implementar propostas diretacom uma nova obra que, apesar de ser a servir
mente apresentadas pela juventude do concelho.
um menor número de consumidores, implica um
inves mento mais avultado.
Neste caso, o obje vo é servir Variz, San ago,
Vila de Ála, Vilarinho dos Galegos e Bruçó, aldeias
que representam 2 % da população do concelho.

A proposta foi apresentada na úl ma reunião
do Conselho Municipal da Juventude, que aconteCom a conclusão de todo o sistema de abastecceu no dia mundial da juventude, 12 de Agosto.
imento ao setor nascente, o concelho de Mogadouro ﬁcará com duas fontes "pra camente
Trata-se de um instrumento no qual os jovens
inesgotáveis" de água própria para consumo, num
do concelho, dos 10 aos 30 anos, podem decidir
concelho onde setor pecuário é o principal motor
sobre as prioridades do orçamento municipal e
da economia local, salientou o autarca.
supervisionar a sua execução.

A câmara de Mogadouro já havia assegurado
que não se associará à empresa Águas de Trásos-Montes e Alto Douro (ATMAD) para resolver
problemas de abastecimento de água ao concelho
em quan dade e qualidade, a preços suportáveis.
A autarquia chegou a assinar um compromisso
com a ATMAD, em 2002, que nunca saiu do papel.
O sistema municipal de abastecimento de água
serve uma população que ronda os 10 mil habitantes, a qual quase duplica no mês de agosto.
Fonte: Agência Lusa

Este mecanismo vem proporcionar um contributo
responsável dos jovens cidadãos no processo
autárquico. Assim destacam-se como grandes
obje vos do Orçamento Par cipa vo Jovem (OPJ)
a promoção e desenvolvimento pessoal/social
dos jovens no âmbito da educação cívica; criação
de sinergias posi vas entre representantes e
representados locais; reforço da qualidade da
democracia, valorizando os processos par cipavos e a transparência polí ca. O OPJ fomenta
a democracia, a massa crí ca, a credibilidade
polí ca e o interesse dos jovens pelas suas origens.
Na mesma reunião do Conselho Municipal da
Juventude, foram deba dos vários pontos de
interesse para os jovens do Concelho, nomeadamente o alargamento da par cipação a todas as
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associações do concelho que serão solicitadas a
nomear um membro jovem efec vo e um suplente
para fazerem parte do Conselho Municipal da Juventude com o obje vo de alargar e dinamizar a
par cipação de todos os jovens.
Foi também discu do e aprovado o Regimento
do Conselho Municipal da Juventude que vai
permi r a todos terem conhecimento das regras
de funcionamento daquele órgão e ﬁcou decidido
deﬁnir um painel de indicadores que permitam
acompanhar a situação dos jovens do concelho
em diversas áreas, como seja a taxa de emprego,
habilitações académicas e insucesso escolar.

onde são poucos os que conseguem resis r a
“bater o pé” ou a saltar para a dança junto ao
palco. Por aqui passarão ritmos contagiantes da
música tradicional portuguesa, galega e árabe,
onde se juntam os grupos macedenses que par lham estas sonoridades. .
No primeiro dia, sexta-feira, sobem ao palco:
António Gomes e Bruno Mazeda, dois jovens
macedenses de 14 e 15 anos respe vamente.
Amigos e alunos do conservatório tocam gaita
de foles e precursão e interpretam música celta;
Oscar Ibáñez, professor e especialista em gaita
galega, tem um percurso musical assinalável com
atuações na Europa e que agora apresenta o seu
primeiro disco a solo “Alén do mar”; Convinha
Tradicional é um projeto nascido em 1994, interpretam temas tradicionais portugueses, com
recursos a instrumentos diversos e várias vozes. .

Apostando numa polí ca transparente e plenamente democrá ca, todas as sessões realizadas
pelo Conselho Municipal da Juventude, bem
como as a vidades realizadas serão divulgadas,
atempadamente, no website do Município e na
Newsle er, de forma a permi r a par cipação de No segundo dia, sábado, a Praça das Eiras retodos.
cebe: Grupo Cantarolar, intérprete de muitos
ritmos tradicionais, a que se juntam alunos das
aulas de viola cavaquinho e acordeão do 1º ciclo
e do apoio às associações culturais que há 4 anos
1.8.38 Está de volta o Fes val In- se realizam em regime noturno; Léo e Jéssica, dois
ternacional de Música Tradi- irmãos de 18 e 17 anos respe vamente. Léo toca
gaita de foles há 8 anos e Jéssica precursão há 6
cional de Macedo de Cavaleiros anos, arte aprendida na Escola EB 2, 3 de Macedo.
(2013-08-15 14:16)
Interpretam música tradicional mirandesa e já
aturam um pouco por todo o país e em Itália.
Dunya, um outro grupo a passar no palco da Praça
das Eiras, apresenta música tradicional árabe,
do tempo da rota da seda, a que se acrescenta
interpretação da dança do ventre..
Um dos grupos em destaque são os Realejo
que assumem uma música tradicional com raízes
celtas, agarrando a plateia logo nos primeiros
acordes. .
O espetáculo bienal regressa em 2013, a 30 e
31 de agosto, com um cartaz internacional que
fará as delícias de todos. Além da bonita Praça
das Eiras, onde decorrem as atuações de palco,
a cidade deixa-se contagiar pelos grupos de
animação de rua, que servem de “aperi vo” para
a festa.
E o ambiente de festa é muito, com o público
a tornar-se, de facto, protagonista do fes val,
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A animação de rua está a cargo de Kate Gass
e Raul, António Gomes e Bruno Mazeda, Leo e
Jéssica, Toca a Bombar das Arcas, Banda de Latos
de Bagueixe, Pauliteiros de Salselas, Fanfarra de
Limãos, Grupo de Bombos de Ala, Fanfarra de Vale
da Porca, Grupo Cultural e Recrea vo da Casa do
Povo, Caretos de Podence

1.8.39

Retomadas as obras construção 1.8.40 Já estão abertas as candidaturas
da Ecoteca de Mirandela
às Bolsas Jovens Criadores 2013
(2013-08-15 15:10)

(2013-08-21 09:08)

Decorre até 15 de setembro o prazo para as
candidaturas às Bolsas Jovens Criadores 2013,
inicia va promovida pelo Centro Nacional de Cultura (CNC) e pelo Ins tuto Português do Desporto
e Juventude (IPDJ), sendo que a dinamização
desta inicia va integra Programa Regional Norte
–“Inicia va e Cria vidade”.

Já foram retomadas as obras construção da
Ecoteca, agora conver da em Plataforma de
Desenvolvimento Rural Sustentável – Pólo Mirandela por força da candidatura da Rede ecoCITRAS,
ﬁnanciada por fundos comunitários, com data de
conclusão prevista para dezembro de 2014.
Têm como obje vo es mular o trabalho cria vo
nas diversas áreas das Artes e das Letras, nomeadaCom a criação da Plataforma de Desenvolvimento mente:
Música, Artes Visuais(vídeo/artes
Rural Sustentável pretende-se gerar uma estrutura plás cas), Literatura e Artes do Espetáculo
que apoie de forma consistente as prá cas de (teatro/dança).
produção agrícola sustentável em Trás-os-Montes
e, em simultâneo, criar uma imagem própria asso- É atribuído, em 2013, um máximo de 4 bolsas
ciada à oferta de produtos de elevada qualidade em todas ou algumas áreas mencionadas, no
que sa sfaçam as exigências dos consumidores.
montante máximo de 1 500 €. A inicia va dirige-se
a jovens residentes em Portugal, de idade não
Apoiar e fazer aconselhamento técnico, planea- superior a 30 anos, que tenham já apresentado
mento e programação do setor, es mular o publicamente um trabalho na área em que concordesenvolvimento de novos mercados, dar maior rem.
visibilidade aos produtos provenientes de Trás-osMontes e promover visitas de estudo e formação As candidaturas deverão ser entregues – ou
são apenas alguns dos principais obje vos desta enviadas por correio registado (Rua António
ação direcionada para as empresas e empresários Maria Cardoso, 68 – 1249-101 Lisboa – Portugal
de Trás-os-Montes.
Telefone: 21 346 67 22 Fax: 21 342 82 50), até
15 de setembro no Centro Nacional de Cultura.
Podem ser solicitados todos os esclarecimentos
através do telefone 213 466 722 ou do email
alexandra.prista@cnc.pt
Anónimo (2014-12-19 10:47:51)
Mais um tachódromo à conta de fundos públicos.
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1.8.41

Microempresas da região Norte
têm novos apoios no âm- Após o encerramento de cada concurso, a aubito do programa “Valorizar” toridade de gestão do ON.2 tem 15 dias para
(2013-08-21 09:21)

comunicar a decisão de aprovação das candidaturas.
De inicia va governamental, o “Valorizar” é
um programa de valorização económica dos
territórios de baixa densidade, com obje vos de
fomento empresarial, criação de emprego, atração
de inves mentos e coesão social e territorial.

1.8.42 Rota
que
Decorre até 7 de Outubro um novo concurso
dos incen vos a microempresas do Programa
“Valorizar”, des nado a ﬁnanciar projetos de
empreendedorismo local e de emprego em concelhos com problemas de interioridade.

Este é o penúl mo concurso destes incen vos
e disponibiliza um volume de, pelo menos, 2,4
milhões de Euros de fundos comunitários para
microempresas da Região Norte. Este orçamento
será reforçado com o valor remanescente do concurso anterior, cujas candidaturas se encontram
em análise.

Geológica do GeoparTerras de Cavaleiros

(2013-08-21 09:27)

O Geoparque Terras de Cavaleiros, inserido no
seu programa de Ciência Viva, propõe para 14
e 15 de setembro, uma “viagem ao interior da
terra” nas duas sessões com os formadores Eurico
Pereira e Diaman no Pereira na Rota Geológica.

Até ao momento, foram contempladas com
estes incen vos 91 microempresas. Os projetos Ao longo de 110 km, a “aula” tem paragens
aprovados representam a criação de 127 postos em pontos assinalados, é explicado o fenómeno
de trabalho, dos quais 94 são para jovens.
geológico e a vegetação singular do Maciço de
Morais.
As candidaturas podem apresentadas no
portal dos Sistemas de Incen vos do QREN, Neste trajeto, entre as localidades de Santulem www.incen vos.qren.pt.
Mais infor- hão, Izeda, Morais e Lagoa, serão observados
mações podem ser ob das na Internet, em testemunhos dos con nentes Gondwana e Laurússica e do oceano Rheic, envolvidos na formação
www.novonorte.qren.pt/valorizar
da Cadeia de Montanhas Varisca, formada há mais
Os tectos máximos de inves mento permi do de 280 milhões de anos.
variam entre 5000 e 25 mil euros e a sua realização
tem um prazo máximo de 18 meses. O incen vo As sessões são de par cipação gratuita, mas
não reembolsável (fundo perdido) é de 50 % do que carecem inscrição para transporte (geoparqueterrasdecavaleiros@gmail.com)
inves mento elegível.
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1.8.44 Bragança alerta população
para ameaça da falta de água
(2013-08-21 15:56)

1.8.43

Bragança alerta população
para ameaça da falta de água
(2013-08-21 15:54)

A Câmara de Bragança está a distribuir panﬂetos
à população a apelar à poupança de água e a
alertar para a possibilidade de a cidade ter de
A Câmara de Bragança está a distribuir panﬂetos
recorrer novamente a camiões cisterna para
à população a apelar à poupança de água e a
garan r o abastecimento.
alertar para a possibilidade de a cidade ter de
recorrer novamente a camiões cisterna para
garan r o abastecimento.
Num panﬂeto colocado nas caixas de correio,
o município enfa za que "apesar de ter chovido
muito no inverno", os rios e a única barragem que
Num panﬂeto colocado nas caixas de correio,
abastece os cerca de 30 mil habitantes, a da Serra
o município enfa za que "apesar de ter chovido
Serrada, estão com níveis "muito baixos".
muito no inverno", os rios e a única barragem que
abastece os cerca de 30 mil habitantes, a da Serra
A barragem ainda tem reservas para mais de
Serrada, estão com níveis "muito baixos".
três meses - 100 dias - segundo a própria autarquia, que antecipa, no entanto que "caso não
A barragem ainda tem reservas para mais de
ocorra precipitação e os consumos atuais se mantrês meses - 100 dias - segundo a própria autarverem, será necessário recorrer ao transporte de
quia, que antecipa, no entanto que "caso não
água em camiões cisternas", como aconteceu nos
ocorra precipitação e os consumos atuais se mananos de 2005, 2007 e 2011.
verem, será necessário recorrer ao transporte de
água em camiões cisternas", como aconteceu nos
anos de 2005, 2007 e 2011.
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1.8.45

Outdoors do candidato pelo PSD
Duarte Moreno estão a ser vandalizados na cidade de Macedo
de Cavaleiros (2013-08-21 16:08)

Estes atos levaram o candidato a apelar “ao
bom senso e ao civismo, em simultâneo apelando
à elevação dos princípios que devem nortear uma
campanha eleitoral”.

Anónimo (2013-08-21 16:36:20)
Falta de cultura democrá ca. É iden ﬁcar os vândalos
e puni-los! com a Democracia não se brinca!

1.8.46 Exposição de cerâmica ar s ca
(2013-08-21 21:15)

Os outdoors da candidatura do PSD em Macedo
de Cavaleiros têm sido alvo de constante vandalismo. Há algumas semanas atrás, dois dos mais
pequenos, de 2,5X1,5 mt, colocados na cidade,
veram que ser subs tuídos depois de um ter
sido parcialmente queimado e o outro ter sido
“esfaqueado”.

Na madrugada de segunda para terça, foram
os dois de maiores dimensões (8x3 mt e 6X3 mt)
a sofrerem actos de vandalismo, o que mo vou
uma tomada de posição da candidatura “Ser
Macedense”.
Está patente na na Traga-Mundos – livros e vinhos, coisas e loisas do Douro, em Vila Real, até 4
Duarte Moreno, candidato à Presidência da de Setembro de 2013 uma Exposição de cerâmica
Câmara Municipal, reagiu a noite passada com um ar s ca, dos ceramistas Cidália Damas e António
comunicado publicado no seu perﬁl no Facebook Almeida da criarte, cerâmica ar s ca de Murça.
“Iniciei esta campanha com o ﬁrme propósito
de servir Macedo de Cavaleiros, ouvindo as pessoas, independentemente da sua ﬁliação polí ca.
Tenho demonstrado, como é público, que as
ações desta candidatura são para ouvir e servir
a população e as ins tuições que a representam.
Assim se manterão. No entanto, esta candidatura,
e a minha pessoa em par cular, têm sido alvo
de acusações insistentes, calúnias infundadas,
ataques pessoais desmesurados. Não me revejo
(e não nos revemos) nessas posturas. As vandalizações aos suportes da campanha desta candidatura
têm sido uma constante. Já nos vimos obrigados a
subs tuir cartazes porque os rasgam ou queimam.
Hoje, este po de acções condenáveis ultrapassou
os limites da razoabilidade”, refere o candidato.
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A CRIARTE é um projeto que nasceu de um sonho
e da coragem de o tornar real, num cruzamento
de diferentes percursos, diferentes iden dades,
mas que se completam e que caminham lado a
lado na criação de verdadeiras obras de arte.
≪

A cerâmica por ser uma expressão ar s ca ligada ao fogo, à terra, à matéria, ao volume, à
textura, à cor, foi a expressão que adotamos
para suporte do nosso trabalho ar s co, porque
sen mos que é a que expressa, de uma forma
muito transparente, o que queremos comunicar,
permi ndo trabalhar como suporte para a pintura
e/ou para a escultura.

1.8.47

A
Festa
Con nua≫
no 1.8.48 Museu da Memória Rural surge
Teatro Municipal de Bragança
em Vilarinho da Castanheira
≪

(2013-08-21 21:29)

(2013-08-21 23:57)

Vai surgir em Vilarinho da Castanheira, concelho
de Carrazeda de Ansiães, uma nova unidade
museológica da região transmontana. Trata-se
do Museu da Memória Rural e a sua inauguração
A banda Kumpania Algazarra completa surgiu está marcada para a próxima sexta-feira, dia 23
em Fevereiro 2004, quando todos os elementos de Agosto, pelas 16 horas da tarde.
ensaiaram pela primeira vez nos estúdios de
Alfaquiques-Sintra.
O Museu da Memória Rural é uma nova estrutura cultural do concelho de Carrazeda de Ansiães
exclusivamente dedicada ao património imaterial.
Trata-se da primeira unidade museológica a trabalhar de forma abrangente temá cas rela vas à
cultura rural da região duriense e transmontana,
Após algumas "jams" improvisadas entre al- informa a autarquia num comunicado endereçado
guns elementos da banda que se iam juntando aos meios de comunicação social.
para tocar em conjunto, decidiu-se cons tuir uma
banda de modo a dar forma às ideias que iam O Museu da Memória Rural de Vilarinho da Castansurgindo. Começaram então a tocar originais heira é um espaço des nado ao estudo e à recolha
e adaptações com inﬂuências ciganas do leste, das tradições e saberes concelhios e regionais que
África, música árabica, etc, um pouco de todo o atulamente estão a cair em desuso, iniciando-se
mundo.
o discurso museográﬁco, numa primeira fase,
com a exposição de temá cas relacionadas com as
Neste concerto apresentam o seu mais recente an gas prá cas das culturas da vinha e dos cereais.
álbum "A Festa Con nua", uma celebração da
cultura sem fronteiras. A inﬂuência balcânica, que Aqui estarão também representados o cios
caracteriza a banda, convive com o calor tropical, tradicionais como o do ferrador, canastreiro,
o balanço oriental e arabesco, os beats da música pescador do rio Douro, padeira, queijeira, pastor,
de dança e o hip hop.
tanoeiro, sapateiro, funileiro, moleiro, cor ceiro
e no futuro técnicas an gas relacionadas com a
Quando: 20 setembro
economia local como os fornos de secagem de
Onde: Teatro Municipal de Bragança
ﬁgos, construção de carros de bois ou os an gos
Hora: 21:30 horas
fornos de produção de telha.
Entrada: 6€
“Suportado num conjunto de recursos tecnológicos, onde se incluem as mais recentes soluções
mul média, o Museu da Memória Rural assume365

se com um caráter fundamentalmente didá co,
cons tuindo uma homenagem à cultura rural de
um povo que possui uma longa história e uma
ancestral tradição cultural que urge preservar, estudar e difundir”, refere a autarquia de Carrazeda
de Ansiães.

1.8.49

transmontano.
A par do certame, decorrerem as festas de
verão do concelho com uma recriação histórica de
Vila Flor medieval e quinhen sta.

A animação musical será da responsabilidade
de grupos e bandas tradicionais, mas também
com espetáculos com nomes conhecidos do
TerraFlor junta festas de Verão e público nacional, nomeadamente os GNR.

produtos regionais em Vila Flor O programa das festas inclui também alterna(2013-08-22 23:14)

va para os adeptos do desporto como um passeio
de cicloturismo.
Fonte: Agência Lusa

1.8.50 Famílias portuguesas esperam
gastar 525€ no Regresso às Aulas
(2013-08-22 23:20)

Perto de cem expositores par cipam durante três
dias na TerraFlor, uma amostra dos produtores e
sabores regionais aliada à festa de Verão em Vila
Flor, no Distrito de Bragança.

Entre sexta-feira e domingo, o certame anual
que se estreou há dez anos regressa, depois
de um interregno, apostado na ”enchente” de
emigrantes e veraneantes que nesta altura do
ano passam férias no concelho transmontano e
procuram o parque de campismo municipal, como
disse hoje à Lusa o presidente da Câmara, Artur
Pimentel.

Um estudo recente do Observador Cetelem revela
que o valor médio gasto pelas famílias portuguesas no Regresso às Aulas tem vindo a aumentar,
nos úl mos anos.

O azeite, o vinho e artesanato são alguns dos
produtos em destaque na TerraFlor, que se assume como uma oportunidade de ajudar os Em 2011 situava-se nos 499€, em 2012 nos
pequenos produtores locais a escoarem as suas 507€ e em 2013 chega aos 525€. Este estudo quesonou ainda os portugueses sobre as intenções
produções.
de u lização do cartão de crédito para as compras
O programa da feira inclui também um colóquio relacionadas com o regresso às aulas e, 23 % dos
sobre a nova Polí ca Agrícola Comum (PAC) e os inquiridos aﬁrmam que ponderam recorrer a esta
desaﬁos para a agricultura, além de concursos de forma de pagamento.
ovelha churra e cabra serrana e de cão de gado
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Na análise levada a cabo pelo Observador Cetelem,
28 % dos inquiridos aﬁrmam que para preparar
o início do ano le vo necessitam de gastar entre
250 e 500€, 17 % ponderam ﬁcar entre os 500 e os
750€ e outros 17 % não esperam usar mais de 250€.
Um número residual de indivíduos (2 %) conta
gastar mais de 1.500€. Ainda compara vamente
com 2012, a percentagem de consumidores que
pretendem gastar mais de 750€ aumentou (passou de 9 % para 14 %). Nestes gastos incluem-se
vestuário, mensalidade da escola, material escolar,
entre outros itens necessários.

mento do Banco BNP Paribas Personal Finance,
S.A., que opera sob a marca comercial Cetelem.
Com cerca de 600 colaboradores esta nova endade posiciona-se como líder de mercado em
Portugal no crédito a par culares.

1.8.51 Prisão preven va para idoso de
Vinhais apanhado em ﬂagrante
delito (2013-08-25 10:50)

Como forma de pagamento, 23 % dos inquiridos admitem recorrer ao cartão crédito para
fazer face às despesas do ano le vo que está
prestes a começar. Quando ques onados sobre
o montante a u lizar, em média contam usar 376€.
Esta análise foi realizada em colaboração com
a Nielsen e aplicada, através de um inquérito quanta vo, a 600 indivíduos de Portugal Con nental,
de ambos os sexos, dos 18 aos 65 anos, entre o
período de 26 a 27 Junho. O erro máximo é de Um idoso de Vinhais, no Distrito de Bragança,
ﬁcou em prisão preven va depois de ter sido
+0,4 para um intervalo de conﬁança de 95 %.
apanhado em ﬂagrante delito a atear um incênSobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Fi- dio naquele concelho do Distrito de Bragança,
informou hoje a GNR.
nance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no ﬁnanciamento a
par culares. Com cerca de 27.000 colaboradores,
em 30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas De acordo com aquela força de segurança, milPersonal Finance é Nº1 em França e na Europa. itares da GNR de veram o homem de 68 anos
Exercendo a sua a vidade sob a marca comercial em ﬂagrante delito pelo crime de incêndio na
Cetelem, disponibiliza uma gama completa de localidade de Brito de Baixo, onde o suspeito
crédito a par culares via ponto de venda (lojas, residia.
concessionários automóvel) e por via direta aos
O homem foi presente a Tribunal e ﬁca a aguardar
seus clientes: Internet e telefone.
julgamento em prisão preven va, no EstabelecO BNP Paribas Personal Finance é parceiro de imento Prisional de Bragança, segundo ainda
referência das principais insígnias do comércio, informação divulgada pela GNR.
dos serviços, da banca e das companhias de seguros, en dades às quais aporta o seu know-how, Esta detenção eleva para 39 o número de depropondo o po de crédito e de serviço mais dos este ano pelas autoridades portuguesas pelo
adaptado à a vidade e estratégia comercial dos crime de incêndio.
seus parceiros. É, também, ator de referência em
Segundo dados divulgados na sexta-feira pela
matéria de Crédito Responsável.
PJ, até aquela data nham sido de dos 38 susEm Portugal está presente desde 1993. Em peitos.
2010, a fusão com o Crediﬁn deu origem ao nasci367

1.8.52

Complexo termal da Ter- Fonte: Agência Lusa
ronha em Vimioso já abriu
ao público em fase experimental
(2013-08-25 11:00)

1.8.53 Entre Margens promove workshop “Narra vas Fotográﬁcas”
(2013-08-29 12:40)

O complexo termal da Terronha no concelho de
Vimioso já abriu ao público e funcionará em fase
experimental ao longo dos próximos dois anos,
disse hoje à Lusa o presidente da câmara.
Deixar que as palavras de um livro sirvam de
inspiração a uma narra va fotográﬁca. Eis o
desaﬁo de mais um workshop do Entre Margens
– O Douro em Imagens, projecto promovido pelo
Museu do Douro. Esta formação decorrerá entre
≪As termas abriram para testes médicos por um
os dias 6 e 8 de Setembro, no Museu do Douro
período de cerca de dois anos, para assim se [Peso da Régua].
poder obter o alvará ﬁnal≫, disse o autarca, José
Com uma duração de 18 horas, o workshop
Rodrigues.
de Narra vas Fotográﬁcas desdobra-se numa
O autarca refere que nos primeiros quatro dias da componente teórica, seguida de um trabalho de
sua abertura o complexo já recebeu cerca de 60 campo para conseguir cumprir o seu objec vo:
construir uma história em imagens. Alexandre
utentes por dia, na sua maioria emigrantes.
Souto e Armanda Bastos, formadores do Ins ≪Tenho falado com os utentes do balneário e
tuto Português de Fotograﬁa, vão desaﬁar os
acho que estão delirantes em relação ao novo formandos a desenvolver um projecto fotográﬁco
cria vo baseado numa obra literária, testando o
equipamento≫, acrescentou.
relacionamento entre conceitos visuais e literários.
No período de verão, os apreciadores das qualidades terapêu cas das águas sulfurosas da O workshop é gratuito, mas tem um limite
Terronha podem assim usufruir do balneário do máximo de 20 par cipantes. As inscrições podem
complexo termal, sendo assim uma forma de ser feitas até 4 de Setembro, através do e-mail proexplorar os recursos naturais do concelho trans- ducao@procurarte.org (enviar dados biográﬁcos e
contactos).
montano.
Um dos obje vos da construção do balneário das
Termas da Terronha é o reconhecimento cien ﬁco
das capacidades terapêu cas das águas ’cura vas’
da zona da Terronha, conhecidas há varias gerações pelas suas virtudes em doenças da pele e do
aparelho respiratório≫, disse o autarca.
≪

Para par cipar é necessário ter mais de 17 anos,
possuir bons conhecimentos de técnica fotográﬁca
e uma câmara digital que permita o controlo
manual da exposição, focagem, sensibilidade e
temperatura de cor.
O Entre Margens tem como promotor a Fun-
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dação Museu do Douro, autoria e produção da
Procur.arte Associação Cultural, e conta com oito
municípios da região duriense (Amarante, Lamego,
Mirandela, Peso da Régua, Porto, Santa Marta de
Penaguião, Vila Nova de Gaia e Vila Real) como
parceiros. Este é um projecto apoiado no âmbito
do QREN ON.2 - Grandes Eventos Culturais.

1.8.54

dade, ﬁnanciado pela EDP com três por cento do
valor líquido anual da produção de energia da barragem e pode ser aumentado com candidaturas
complementares a fundos comunitários.

O diretor execu vo da agência, criada também
no âmbito das contrapar das da concessionária
pela construção do empreendimento, lembrou
que “este parque dis ngue-se das restantes áreas
classiﬁcadas em Portugal porque não obedece
Parque do Tua começa a ﬁ- às mesmas regras ambientais e foi criada para
delimitar geograﬁcamente a área de intervenção
nanciar projectos em Outubr para o desenvolvimento local com os fundos da
(2013-08-29 12:48)
barragem”.
A criação da marca “Tua” faz também parte
dos obje vos dos promotores.
O Parque Natural Regional do Vale do Tua estendese por 25 mil hectares dos cinco concelhos da
área de inﬂuência da barragem, nomeadamente
Mirandela, Vila Flor e Carrazeda de Ansiães, no
Distrito de Bragança, e Murça e Alijó, no Distrito
de Vila Real.

O parque natural que vai nascer em torno da
barragem de Foz Tua, em construção em Trás-osMontes, poderá começar a receber candidaturas
para ﬁnanciar projetos a par r de Outubro, anunciou hoje a responsável pelo processo.

Os estudos que sustentam a criação do novo
parque, es mam que nos doze anos correspondes
ao projeto-base sejam geradas receitas no valor
de três milhões de euros e criados 35 postos de
trabalho, “apesar da incerteza associada à atual
conjuntura económico-ﬁnanceira”.

A criação do parque regional faz parte das três
A Agência para o Desenvolvimento do Vale do
principais contrapar das da barragem e encontraTua é a promotora da criação do Parque natural
se já em execução, assim como a recuperação do
Regional do Vale do Tua que se encontra em
património cultural do Vale do Tua e as medidas
discussão pública até 16 de setembro.
de incen vo ao empreendedorismo local.
O direto execu vo da agência, José Silvano,
adiantou à Lusa que no mês imediatamente a
seguir, em outubro, estarão reunidas condições
para “começar a receber candidaturas de projetos
públicos e privados para o desenvolvimento desta
zona”.

A úl ma contrapar da a ser executada, segundo
José Silvano, será o plano de mobilidade que
só poderá avançar quando a barragem es ver
concluída, em 2016.

Este plano inclui a linha do Tua, cuja rea vação
para a vertente turís ca está dependente da
O parque tem 70 milhões de euros para a conserdisponibilização de fundos comunitários para os
vação da natureza e biodiversidade e para projetos
40 milhões de euros de inves mento necessário
de desenvolvimento turís co do Vale do Tua, nos
para concre zar todo o plano de mobilidade.
próximos 12 anos.
O montante resulta do Fundo da Biodiversi-

Silvano explicou à Lusa que estão assegurados
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pela EDP 25 por cento desta verba e os restantes
dependem do êxito da candidatura que está a ser
elaborada a verbas comunitárias. Se a candidatura
não for aprovada, o presidente da agência de
desenvolvimento admite que a recuperação da
linha do Tua, entre a Brunheda e o Cachão, estará
em causa.

da mostra ocorre no Mosteiro de Salzedas, em
Tarouca, onde se vão por a dialogar as obras de
arte an ga com as de gravura contemporânea.
“As gravuras foram colocadas de propósito para
estabelecer um choque e diálogo pela harmonia e pelo contraste com as peças existentes no
mosteiro”, salientou o responsável.

A proposta de criação do parque encontra-se
em discussão pública e pode ser consultado em Haverá ainda exposições no Museu de Lamego,
www.valetua.pt.
Teatro Ribeiro da Conceição e Museu do Douro.
Fonte: Agência Lusa

1.8.55

Nuno Canelas salientou ainda as diﬁculdades
em realizar o evento nesta época de crise, em que
o “apoio ﬁnanceiro é quase inexistente”.

Douro vai receber 90 obras “Consegue-se fazer isto através do esforço e
dedicação das pessoas que quiseram arrancar com
de ar stas de 60 países este projeto”, frisou.
(2013-08-29 13:00)

Nuno Canelas destacou ainda o apoio dos municípios envolvidos e algumas ins tuições.
Para o responsável, a Global Print e a Bienal
de Gravura são uma “resposta à crise económica,
que teima em acabar com tudo o que simplesmente mexe ou resiste”.
A Bienal de Gravura do Douro, que se realiza desde
2001, tem como obje vo principal "promover,
através das artes plás cas, a região duriense",
O Núcleo de Gravura de Alijó realiza a Global Print
classiﬁcada pela UNESCO como Património da
2013, entre 31 de agosto e 30 de outubro, que vai
Humanidade.
espalhar 390 obras de arte gráﬁca, de ar stas de
60 países, por quatro concelhos durienses.
Durante as suas edições, foram realizadas exposições de homenagem a ar stas mundialmente
reconhecidos como Antoni Tàpies, Paula Rego,
Vieira da Silva, Octave Landuyt, Nadir Afonso, Gil
Teixeira Lopes ou David de Almeida.
Nuno Canelas, responsável pela organização,
disse hoje à agência Lusa que a Global Print se
A organização diz que se trata do maior evento
apresenta como um evento intermédio à Bienal
cultural e ar s co de toda a região de Trás-osInternacional de Gravura do Douro, que se repete
Montes e Alto Douro, que tem conseguido vencer
em 2014.
os “desaﬁos da interioridade, da crise económica,
da crise cultural, da própria crise da gravura e
A inicia va arranca a 31 de agosto e prolongatem sabido manter vivos os pressupostos da arte
se até 30 de outubro.
e a autonomia da gravura no contexto da arte
contemporânea”.
Por Alijó, Peso da Régua, Lamego e Tarouca
vão espalhar-se 390 obras, de 390 ar stas de
Fonte: Agência Lusa
60 países. Nuno Canelas referiu que a abertura
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1.8.56

Numa lógica de cooperação e de promoção
alargada, o Museu do Douro junta-se a esta
Douro parte em missão inicia va do “Douro e Estrela – In Tourism”,
apresentando a exposição i nerante “Douro
transatlân ca (2013-08-30 09:38)
Património Mundial”, que reúne duas dezenas de
fotograﬁas que consagram a beleza paisagís ca.

“O Douro no Mundo” conta ainda com o apoio
da Estrutura de Missão do Douro, da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDRN), da Embaixada de Portugal em
Washington, do Consulado Geral de Portugal em
Newark, AICEP, Turismo de Portugal, Agências
de Promoção Externa (Norte e Centro), TAP, Comunidade Portuguesa em Newark e, ainda, de
De 4 a 10 de Setembro, uma comi va parte
operadores turís cos, opinion-makers, agentes e
do Douro com des no aos Estados Unidos da
distribuidores norte-americanos.
América para despertar o interesse dos principais
mercados emissores de turistas. A inicia va é do
projecto “Douro e Estrela – In Tourism”, que connua na saga de elevar os níveis de notoriedade
1.8.57 An go aluno da Esproarte leva
de uma região Património da Humanidade.
Durante esta missão técnica, denominada “O
Douro no Mundo”, haverá encontros com mais de
50 operadores turís cos interessados no binómio
Gastronomia e Vinhos, nos Patrimónios da Humanidade, na História, no Judaísmo, nas Aldeias
Históricas e nas Aldeias Vinhateiras. O “Douro e Estrela – In Tourism” aproveitará essas reuniões para
apresentar e comercializar propostas de circuitos
turís cos e encontrar parceiros interessados em
comercializar produtos da ﬁleira agro-alimentar
(como vinhos, azeites ou enchidos).
Co-promovido pela Associação dos Empresários
Turís cos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR) e
pela Associação Empresarial da Região da Guarda
(NERGA), o “Douro e Estrela – In Tourism” convidou 25 prescritores, oriundos de 11 países, para
visitar o território duriense em Junho. Agora, cruza
o Atlân co para aﬁrmar o Douro como um des no
turís co apetecível para os mercados externos.
“O Douro no Mundo” inclui uma viagem às
cidades de Washington, Nova Iorque e Newark
[Nova Jérsia] para consolidar a imagem do Douro
através dos seus produtos turís cos prioritários
(touring cultural, Turismo de Natureza, Gastronomia e Vinhos).

o seu talento a Moçambique
(2013-08-30 10:02)

Ricardo Januário, an go aluno da Esproarte e
atual violoncelista da Orquestra do Norte, foi
convidado pela Fundação de Artes e Cultura de
Maputo para coordenar a primeira Orquestra
Jovem de Moçambique.

O violoncelista e maestro mirandelense esteve
desde o início ligado à Orquestra Geração da
Escola Proﬁssional de Arte de Mirandela, criada
ao abrigo de um protocolo entre a Esproarte e
a Fundação EDP com o obje vo de possibilitar
a aprendizagem de música e aquisição de um
instrumento musical a crianças provenientes de
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famílias mais carenciadas.

população pela autarquia liderada pelo socialdemocrata Jorge Nunes, que está a terminar o
Este projeto tem-se revelado um sucesso, tendo a úl mo mandato.
Orquestra Geração atuado já em diversos eventos.
O Bloco de Esquerda de Bragança esclareceu,
Em Maputo, Ricardo Januário enfrenta idên co em comunicado, que foi convidado para a cerimódesaﬁo, o de ensinar e orientar crianças caren- nia e que se fez representar pelo seu candidato à
ciadas com especial ap dão para a música, com Câmara, Gil Gonçalves e à Assembleia Municipal,
o apoio da Fundação de Artes e Cultura de Maputo. Luís Vale.
Além da coordenação da Orquestra de Jovens,
o jovem mirandelense vai também par cipar
nos fes vais internacionais de música clássica e 1.8.59
de jazz de Maputo e con nuar a colaborar com
uma agência Russa que lhe tem proporcionado
atuações em vários países da Europa.

Novo operador ﬂuvial pode surgir para promover turismo no
≪Douro Verde≫ (2013-08-31 10:15)

Anónimo (2013-08-30 13:05:22)
Parabéns Janu! é totalmente merecida esta oportunidade. Boa sorte e mais uma vez eleva bem o orgulho
mirandelense!!!!!

1.8.58

Bloquistas consideram presença de Passos Coelho "uma A en dade gestora dos fundos de desenvolviofensa" à população de Bra- mento rural, no Baixo Tâmega, está a trabalhar
para dinamizar, em 2014, um novo operador
gança (2013-08-30 22:19)

ﬂuvial com oferta turís ca nos des nos do designado ≪Douro Verde≫.

“Dos contactos que temos feito, estamos plenamente convencidos de que isso vai ocorrer”,
adiantou à Lusa Telmo Pinto, presidente da Coopera va de Formação, Educação e Desenvolvimento
do Baixo Tâmega, Dolmen.
O Bloco de Esquerda (BE) considerou hoje "uma
ofensa" à população de Bragança a presença
do primeiro-ministro numa inauguração que os
bloquistas classiﬁcam como "uma enorme ação
de campanha do PSD paga com erário público".

Segundo o dirigente, o operador turís co será
criado por empreendedores do território, em
parceria com outras en dades.

A par r de 2014, disse, os fundos do próximo
quadro comunitário de apoio poderão ajudar à
cons tuição do novo promotor turís co, com sede
O chefe do Governo, Pedro Passos Coelho, in- no Baixo Tâmega.
augurou hoje em Bragança os novos edi cios da
Câmara Municipal com um almoço oferecido à A Dolmen deseja que o futuro operador ex372

plore, a par r do rio Douro, o potencial turís co
dos concelhos ribeirinhos de Penaﬁel, Marco de
Canaveses, Baião (margem direita), Cinfães e
Resende (margem esquerda), que cons tuem o
chamado “Douro Verde”, por ali ser produzido
vinho verde.
“Se passam centenas de milhares de pessoas
no rio Douro, nós queremos que haja um operador da região, ou de fora dela, que sinta que há
aqui um grande potencial que importa aproveitar”,
observou.

gerando receitas para a nossa economia”, concluiu.
O passeio pelo Douro realizou-se quinta-feira
no âmbito do projecto de Cooperação Interterritorial “Paisagens Milenares”, apoiado pelo Programa
de Desenvolvimento Rural (PRODER), no contexto
da “Acção Maravilhas da Gastronomia”.
No ﬁnal do passeio, em Cinfães, foi servido
um almoço com vários pratos da gastronomia da
região, destacando-se o anho assado, o leitão e a
doçaria tradicional.

Telmo Pinto falava após um passeio de barco Agência Lusa
realizado hoje no Douro, entre em Pala, em Baião,
e a Régua, que terminou em Porto An go, Cinfães,
com o propósito de evidenciar as potencialidades
daquele troço de rio.
1.8.60 Mirandela acolheu a primeira
A bordo seguiam dezenas de empresários de
restauração e hotelaria, promotores turís cos,
autarcas e representantes de outras en dades
ligadas ao sector.

edição dos Prémios Nordeste Desporto 2013 (2013-08-31 10:23)

“O Douro também é nosso” “Há aqui esta zona intermédia que só vê os barcos passar, mas o Douro
também é nosso”, destacou, em declarações à
Lusa, exortando a região no sen do de alterar a
situação.
“Num momento de grande crise, temos de
perceber que não podemos fazer mais do mesmo.
Temos de acrescentar muito mais ao que fazemos
pelo território”, frisou ainda, referindo-se à necessidade de “promover o Douro Verde de forma
integrada”.

Os clubes, atletas, treinadores, dirigentes e
árbitros do Nordeste Transmontano foram homenageados na cerimónia de entrega dos Prémios
Nordeste Desporto 2013 que decorreu em Mirandela, no dia 24 de agosto.

“Temos de vender a singularidade do conjunto e
não a singularidade de cada concelho”, considerou,
enquanto lembrava as riquezas culturais, patrimoA inicia va par u do grupo de comunicação
niais, paisagís cas e gastronómicas do território.
social Pressnordeste e contou com o apoio logísco da Câmara Municipal de Mirandela uma vez
Segundo o dirigente da Dolmen, “o rio Douro
que este foi o local escolhido para a primeira
deve ser o indutor do desenvolvimento integrado”
edição do evento que se espera que venha a
daqueles concelhos, que é algo que, lamentou,
decorrer com uma periodicidade anual.
“neste momento não está a acontecer”.
Mirandela foi uma escolha óbvia para a orga“Nós queremos criar condições para que os
nização do evento, pois a maior parte dos clubes
barcos que passam atraquem cá e os turistas
despor vos da região têm sede neste concelho,
possam conhecer as potencialidades da região,
reﬂe ndo uma grande dinâmica, demonstrada
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também nos excelentes resultados despor vos Rodrigues e Henrique Pedro.
alcançados na úl ma época, informa a Newsle er
do município.
Segundo a direção da editora poé ca, a expecta va é a de que, entretanto, muitos outros
A par dos 67 diplomas entregues nas diversas escritores conﬁrmem a sua par cipação.
categorias por ilustres convidados ao longo da
cerimónia, foi também atribuído pelo presidente
da Câmara Municipal de Mirandela o Mérito Despor vo a Sónia Pereira e João Geraldo proposto e
aprovado na Reunião de Câmara de 12 de agosto 1.9.2 Livros escolares: 31% pedem emprestado ou compram em sede 2013.

gunda mão (2013-09-02 15:43)

1.9
1.9.1

Setembro
Macedo de Cavaleiros recebe Terceiro Encontro de Escritores Transmontanos (2013-09-02 15:25)

O Observador Cetelem tentou perceber como se
mantêm os hábitos dos portugueses em relação
à compra de livros escolares.

Chegou à conclusão que apesar da grande maioria
dos consumidores (94 %) con nuar a preferir
comprar os manuais novos, existe um número
Pelo terceiro ano consecu vo Macedo de Cav- signiﬁca vo de inquiridos que opta também por
aleiros será o palco do Encontro de Escritores pedir emprestado ou adquiri-los em segunda mão
Transmontanos que decorrerá no dia 7 de setem- (22 % e 19 %, respe vamente).
bro na livraria poé ca.
Esta mesma análise veriﬁcou ainda que mais
de metade dos portugueses (55 %) prefere comAs línguas e os dialectos transmontanos serão, prar os livros num momento diferente do restante
este ano, tema central do encontro, que tem material escolar.
também, como ponto de agenda, o lançamento
da mais recente obra de Fernando Mascarenhas, Ainda em relação à questão do momento de
“As divinas nádegas de Joana Ludovina” (Editora O compra dos manuais escolares, a percentagem
de indivíduos que prefere adquiri-los num moCão que Lê).
mento diferente do restante material aumenta
O encontro decorre na Poé ca - Livros, arte e signiﬁca vamente quando se trata do “próprio
eventos, e tem já conﬁrmadas presenças como que estuda”: 66 % contra 51 % dos inquiridos
A.M. Pires Cabral, Hercília Agarez, Fernando que têm ﬁlhos em idade escolar. A análise revela
Mascarenhas, Hélder Rodrigues, Raquel Serejo também que são os homens têm mais tendência
Mar ns, Marília Miranda Lopes, António Sá Gué, do que as mulheres para comprar num momento
Miguel Pires Cabral, Paula Salema, João de Deus diferente (71 % contra 54 %). Ao contrário do que
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seria expectável, são os inquiridos das classes mais dade posiciona-se como líder de mercado em
baixas (C2/D) que dão preferência à aquisição dos Portugal no crédito a par culares.
livros juntamente com o restante material escolar
(58 %; classes altas AB/C1: 41 %).
Estudo ≫≫
Este estudo do Cetelem conclui igualmente
que se compram mais livros em segunda mão e se
pedem emprestado quando se tratam dos inquiridos que ainda estão a estudar. 28 % dos inquiridos
1.9.3 Entre
Margens
apresenta
que têm ﬁlhos em idade escolar ponderam pedir
primeiro Slideluck em Portugal
emprestado ou adquirir em segunda mão, já nos
que estão ainda a estudar esta percentagem sobe
(2013-09-02 16:47)
para os 40 %. Tanto num cenário como noutro, as
intenções de compra de livros novos rondam os
90 % (94 % e 92 %, respe vamente).
Esta análise foi realizada em colaboração com
a Nielsen e aplicada, através de um inquérito quanta vo, a 600 indivíduos de Portugal Con nental,
de ambos os sexos, dos 18 aos 65 anos, entre o
período de 26 a 27 Junho. O erro máximo é de
+0,4 para um intervalo de conﬁança de 95 %.
Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no ﬁnanciamento a
par culares. Com cerca de 27.000 colaboradores,
em 30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas
Personal Finance é Nº1 em França e na Europa.
Exercendo a sua a vidade sob a marca comercial
Cetelem, disponibiliza uma gama completa de
crédito a par culares via ponto de venda (lojas,
concessionários automóvel) e por via direta aos
seus clientes: Internet e telefone.

O Museu do Douro, através do Entre Margens,
traz a Portugal a primeira edição do Slideluck –
um fantás co slideshow de fotograﬁa precedido
de um jantar informal, que terá lugar a 21 de
Setembro, no Museu do Douro [Peso da Régua].
Este evento internacional marcará, assim, o
encerramento da 3ª e úl ma edição do Entre
Margens – O Douro em Imagens.

Depois de já ter passado por países como Brasil,
Espanha, Estados Unidos da América, Holanda,
França, Itália ou Reino Unido, o Slideluck reúne
fotógrafos, curadores, coleccionadores e editores,
desaﬁando-os a apresentar e/ou conhecer novas
O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de
narra vas visuais.
referência das principais insígnias do comércio,
dos serviços, da banca e das companhias de seA 21 de Setembro, o Slideluck Entre Margens
guros, en dades às quais aporta o seu know-how,
exibirá uma compilação de trabalhos, num ampropondo o po de crédito e de serviço mais
biente cria vo e descontraído. Por isso, haverá
adaptado à a vidade e estratégia comercial dos
conversas à volta de delícias cozinhadas por quem
seus parceiros. É, também, ator de referência em
par cipa (e não só) e, depois, as luzes apagam-se
matéria de Crédito Responsável.
e faz-se silêncio para dar início a um espetacular
slideshow.
Em Portugal está presente desde 1993. Em
2010, a fusão com o Crediﬁn deu origem ao nasciOs interessados em par cipar devem enviar a
mento do Banco BNP Paribas Personal Finance,
candidatura até à meia-noite de 7 de SetemS.A., que opera sob a marca comercial Cetelem.
bro (h p://slideluck.com/entre-margens-i-call/).
Com cerca de 600 colaboradores esta nova enAs propostas serão avaliadas pela curadoria do
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evento, que ﬁcará a cargo de Nuno Ricou Salgado, com outros ar stas, produziu vinte Slidelucks em
director ar s co do Entre Margens, e Maria Teresa galerias, lo s, quintais e estúdios em Sea le.
Salva , directora do Slideluck Londres e recentemente nomeada directora do Slideluck na Europa. O Slideluck já passou por cidades como Amesterdão, Aus n, Toronto, Barcelona, Paris, S.
O Entre Margens é um projecto de intervenção Francisco, Los Angeles, Oslo, Londres, Madrid,
ar s ca nos centros históricos de cidades da Berlim, São Paulo, Rio de Janeiro, Chicago, Milão,
Região do Douro. Durante três Verões suces- Copenhaga, entre muitas outras. Chega agora a
sivos (2011/13), foram programadas dezenas Portugal – à cidade da Régua – pelas mãos do
de exposições de fotograﬁa no espaço público ENTRE MARGENS!
complementadas por espectáculos de artes performa vas (cine-concertos, música, teatro, dança
e mul disciplinares) e colóquios. O Entre Margens
tem como promotor a Fundação Museu do Douro,
1.9.4 Basquetebol regressa ao SC Miautoria e produção da Procur.arte Associação
randela (2013-09-02 16:49)
Cultural, e conta com oito municípios da região
duriense (Amarante, Lamego, Mirandela, Peso
da Régua, Porto, Santa Marta de Penaguião, Vila
Nova de Gaia e Vila Real) como parceiros. Este é
um projecto apoiado no âmbito do QREN ON.2 Grandes Eventos Culturais.
Informações do projeto:
www.entremargens.org
www.slideluck.com
Sobre o SLIDELUCK
Com sede em Nova Iorque, o Slideluck é uma organização ar s ca sem ﬁns lucra vos que oferece
uma oportunidade para ar stas e apreciadores de
arte se reunirem em torno de comida, amigos e
obras de arte, para uma noite inesquecível.
O evento foi criado em 2000, pelo fotógrafo
Casey Kelbaugh e, hoje, está espalhado pelo
mundo. Trata-se de um encontro em que os parcipantes contribuem com fotograﬁas e iguarias
para serem ambas apreciadas pelos presentes.
Casey Kelbaugh organizou o primeiro Slideluck
no seu pequeno quintal em Sea le, juntando
cerca de cinquenta amigos. Rodeado de ar stas
talentosos, Kelbaugh rapidamente percebeu que
com esta inicia va, ar stas e fotógrafos conseguiam, num espaço comum, par lhar o seu
trabalho cria vo, dando início a colaborações interessantes. Nos anos seguintes, Kelbaugh, junto
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Começaram na passada segunda-feira, no
Pavilhão do Inatel , os treinos de captação da
temporada 2013/14 para as equipas de Basquetebol do SC Mirandela.

A recentemente criada secção de Basquetebol
do Sport Clube de Mirandela vem subs tuir o
anterior projeto “Mirandela Dragões” que estava
ﬁliado desde a temporada 2007/2008 na Casa do
FC Porto de Mirandela. As razões da mudança
são fundamentalmente de ordem estratégica
visto que desta forma a modalidade conseguirá
captar atletas com várias preferências clubís cas,
alargando assim o seu “mercado” no que diz
respeito ao recrutamento a nível local.
Nos treinos de captação que decorrem diariamente no Pavilhão do Inatel, entre as 18 e as 20
horas, a aﬂuência por parte dos mais novos tem
sido muito signiﬁca va. Os treinos des nam-se a

crianças e jovens de ambos os sexos, dos 6 aos 18 Geral de Veterinária e da Direção Regional de
anos de idade.
Agricultura de Trás-os-Montes.

1.9.5

Mirandeses
arrecadaram
7 1.9.6 Programa de empreendedorismo
apoia novas ideias de negócio no
primeiros lugares em 12 seções
Tua (2013-09-03 15:04)
do Concurso Nacional de Bovinos
de Raça Mirandesa (2013-09-02 23:05)

O programa de apoio ao empreendedorismo no
Vale do Tua vai procurar durante os meses de
Os criadores de Bovinos de Raça Mirandesa do setembro e outubro novas ideias de negócios nos
concelho de Miranda do Douro, arrecadaram 7 cincos concelhos banhados pela barragem em
primeiros lugares nas doze seções no concurso construção nesta zona de Trás-os-Montes.
Nacional da raça, que se realizou este ﬁm-desemana em Mogadouro.
A medida faz parte das contrapar das da EDP
pela construção da barragem de Foz Tua e na
primeira edição, em 2012, ajudou a criar 35 novas
Segundo o presidente da Câmara de Miranda empresas e 57 postos de trabalhos nos conceldo Douro, Artur Nunes é de “enaltecer os nossos hos de Alijó e Murça, no distrito de Vila Real, e
agricultores, estes prémios denotam o esforço, Carrazeda de Ansiães, Mirandela e Vila Flor, no
o apoio, orgulho e a dedicação na exploração distrito de Bragança.
desta raça autóctone e na criação de excelentes
A segunda edição do Programa de Empreendeexemplares”.
dorismo no Vale do Tua é promovida pela Agência
Este concurso tem por obje vo a apreciação de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua
atual da Raça Bovina Mirandesa, bem como es m- em colaboração com a Universidade de Trás-osular os criadores na produção de animais que pelas Montes e Alto Douro.
suas caraterís cas interessem não só a economia
do país, mas também á valorização e equilíbrio do Durante os meses de setembro e outubro vão
espaço rural e á obtenção de produtos dotados decorrer nos cinco concelhos fóruns para "recolde total genuinidade e excecionais qualidades her ideias de negócio, avaliar o seu potencial
de execução, viabilidade e sustentabilidade, canutricionais e organolé cas.
pacitar os futuros empreendedores e apoiar na
Este foi um evento levado a cabo pela Associ- cons tuição das ideias de negócio", divulgaram os
ação dos Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa, promotores.
em colaboração com as Camaras Municipais de
Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do O programa de criação de autoemprego no
Douro, Mogadouro, Vimioso e Vinhais, Direção Vale do Tua tem, segundo ainda os promotores,
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como principal obje vo "o aumento da capacidade empreendedora, o aproveitamento das
oportunidades impulsionadas pela construção da
nova barragem, potenciar os negócios existentes
na região, aumentar a taxa de sobrevivência das
empresas, ﬁxar as populações e melhorar as suas
condições de vida".
Os fóruns que irão decorrer em cada município servem para divulgar o programa, para detetar
e debater oportunidades de negócio e a iden ﬁcar
potenciais interessados.

aprovados . viva este can nho de corropecao que e
PORTUGAL

1.9.7 Torre de Moncorvo:Espetáculo
musical de Rogério Charraz com a
par cipação especial de Ricardo
Carriço (2013-09-03 15:42)

O público-alvo destes fóruns "são todos aqueles que tenham a vontade de empreender ou que
procuram desenvolver ideais de negócio".
Os fóruns concelhios decorrem a 17 de setembro
em Mirandela, 18 em Murça e 24 em Carrazeda de
Ansiães.
A inicia va chegará aos municípios de Alijó e
Vila Flor em outubro, em data a anunciar.
O programa de apoio ao empreendedorismo
O Cine-Teatro de Torre de Moncorvo recebe no
foi lançado, em 2010, na zona da barragem do
próximo dia 6 de Setembro, sexta-feira, pelas
Baixo Sabor, também em Trás-os-Montes, e foi
22h00 um espetáculo musical de Rogério Charraz
alargado ao Tua, em 2012.
com a par cipação especial de Ricardo Carriço.
De acordo com a EDP, a inicia va já criou um
total de "perto de cem empresas" nesta região.
HFI // JGJ
Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

Rogério Charraz nasceu em Lisboa e formou e
integrou de 1994 até 2006 o projeto Boémia. A
par r de então apresenta-se como cantautor, que
canta, toca, escreve e compõe as suas próprias
canções.
Em Torre de Moncorvo apresenta temas do
seu 1º álbum a solo, in tulado “A Chave”, novos
temas e versões de algumas músicas bem conhecidas de Jorge Palma e José Mário Branco.

Anónimo (2013-09-04 11:43:40)
Sao mais uns tachos para os amigos da onça, como
acontece com o Cachao onde há gente a mamar sem Em palco estará também o convidado Ricardo
fazer uma ponta da um corno. A vergonha con nua.
Carriço, mais conhecido como ator de várias séries

e novelas televisivas mas com um percurso ligado
Anónimo (2013-09-05 18:14:18)
à música, tendo na década de 90 formado a banda
boa inicia va pena e sempre ser para os mesmos “Ibéria”.
enginheiros de meia tegela que fazem projetos atras
de projetos e por milagre de sao venedito vem sempre
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1.9.8

Jovens médicos realizam ras- Os jovens médicos escolheram também como
treios a idosos do Interior objeto desta intervenção o problema do pé dia(2013-09-03 18:18)

bé co por se tratar “de uma consequência grave
da diabetes mal controlada”.

Os rastreios foram pensados sobretudo para
idosos, por ser a faixa etária com maior incidência
destas doenças, mas estão abertos a toda a população, segundo o presidente da associação.
Marques Pinto garan u ainda que o propósito
é também “encaminhar os doentes para os
serviços de saúde adequados” e que, para esse
efeito, os dados recolhidos serão enviados para
a Administração Regional de Saúde, centros de
A Associação dos Jovens Médicos (AJOMED) inicia
saúde e ins tuições prestadoras de cuidados.
na quarta-feira em Alfândega da Fé, distrito de
Bragança, um rastreio a algumas doenças que
A AJOMED tem sede em Santo Tirso, no norte
mais afetam a população idosa no interior do
de Portugal, e um âmbito nacional, segundo o seu
país.
presidente. Os rastreios em Alfândega da Fé serão
realizados nos dias 04, 05, 06, 12 e 13 de setembro
por uma médica e uma die sta nas aldeias que
ﬁcam no i nerário da Unidade Móvel de Saúde.
Durante esta semana e na próxima, equipas
de duas médicas vão “apanhar boleia” na Unidade
Móvel de Saúde de Alfândega da Fé e deslocar-se
às aldeias para efetuar rastreios e sensibilizar a
população nas áreas da demência e pé diabé co.

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé fez
saber que se “associa a este projeto reconhecendo
a extrema necessidade de ações deste género
tanto para cuidadores como para doentes”, por se
tratar de um completo ao trabalho desenvolvido
pela Unidade Móvel de Saúde e “que ganha esA associação de jovens médicos vai, segundo
pecial importância num concelho marcado pelo
adiantou o presidente Marques Pinto à Lusa, levar
envelhecimento populacional”.
estes rasteiros ao interior do país, onde prevalece
uma população envelhecida e com di cil acesso
A autarquia acrescenta, em comunicado, que “há
ao diagnós co e cuidados de saúde.
uma correlação estreita entre o envelhecimento
e o aumento das patologias, nomeadamente as
“Pretendemos cobrir a maior parte das regiões do
demências e, a maior parte dos idosos está por
interior e colmatar algumas falhas que existem por
diagnos car e sem tratamento”.
diﬁculdades de acesso aos serviços e cuidados de
saúde”, realçou.
Fonte: Agência Lusa
Segundo o presidente da associação, existe em
Portugal “uma subdiagnos cação muito grande
da demência e o rastreio está muito pouco implementado”.
O propósito da inicia va é “ajudar a colmatar
esta lacuna” e “aproveitar os dados recolhidos
para estudos da prevalência e incidência e grau de
subsdiagnos cação” da doença.
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1.9.9

Regresso às aulas: 20% das crianças têm problemas de visão
que interferem com o rendimento
escolar (2013-09-03 23:01)

(diﬁculdade em suportar a luz) são sintomas que
não podem ser ignorados e devem levar os pais
a procurar um o almologista. Mas há crianças
que não têm qualquer queixa, par cularmente
aquelas em que apenas um dos olhos vê mal,
como é o caso dos pequenos estrabismos e das
anisometropias (diferença de graduação entre os
olhos) ”.

Assim, o especialista refere que é fundamental “realizar um primeiro rastreio por volta dos
3/4 anos, pois nesta idade já é possível contar
com a colaboração da criança e o procedimento
acaba por ter uma boa relação preço-eﬁcácia. No
entanto, o ideal é realizar um rastreio entre os
12 e os 18 meses, que permite detetar e corrigir
Erros refra vos, estrabismo e ambliopia são as
fatores ambiogénicos e que só pode ser realizado
doenças que afetam os mais novos. Cerca de
por o almologistas”.
20 % das crianças em idade escolar têm algum
déﬁce da função visual capaz de interferir com o
A forma como a u lização de computadores e
rendimento escolar.
outros disposi vos eletrónicos podem inﬂuenciar
a função visual é uma questão que preocupa
muitos pais. Paulo Vale explica que “não existem
estudos cien ﬁcos que comprovem a ideia de que
Agora que se aproxima o início do ano le vo,
os computadores em si provocam e/ou aumentam
a Sociedade Portuguesa de O almologia alerta
a miopia. Mas é provável que um número exagerpara a importância da deteção precoce dos probado de horas a ler, ou ao computador, ou seja,
lemas visuais das crianças através de rastreios que
exercitando prolongadamente a visão de perto,
devem ser feitos, pelo menos, a par r dos 3/4
possa cons tuir um factor ambiental susce vel de
anos.
fazer despertar genes ligados à miopia. Para além
disso, há ainda o cansaço visual sen do após o
Paulo Vale, coordenador do Grupo de O aluso prolongado e ininterrupto destes disposi vos
mologia Pediátrica e Estrabismo da SPO, aﬁrma
eletrónicos. Por esses mo vos se recomenda que
que “as doenças dos olhos que mais afetam as
a sua u lização moderada seja alternada com
crianças são os erros refra vos (miopia, hipermeperíodos de descanso”.
tropia e as gma smo), a ambliopia e o estrabismo.
Es ma-se que cerca de 20 % das crianças em idade
Para promover a saúde visual, o especialista
escolar tenham algum déﬁce de função visual
em o almologia pediátrica recomenda que os
provocado por uma destas patologias (ou outras
pais e educadores “providenciem a iluminação,
menos frequentes)”.
cadeira e secretária adequadas para tarefas de
leitura, corrigindo posições erradas (como ler
Um dos sinais mais habituais de problemas na
deitado de barriga para baixo) e cer ﬁcando-se
visão, é, segundo Paulo Vale “a diﬁculdade na
de que a distância de leitura é de 30 a 40 cm. É
leitura. Embora algumas crianças se queixem da
fundamental também a realização de pausas e
sua diﬁculdade, muitas não o fazem, pelo que
veriﬁcar a posição dos monitores do computador e
deve ser o educador (pais ou professor) a estar
da televisão, evitando reﬂexos. No computador os
atento. A len dão ou rejeição das tarefas que
olhos devem estar a um nível superior (15 a 20º)
exigem esforço visual, o fechar ou tapar um dos
do centro do monitor e a distância da televisão
olhos e os erros a copiar do quadro são sinais de
deve ser cinco vezes a largura do ecrã”.
alerta. Dores de cabeça, náuseas, olhos vermelhos,
inchados ou lacrimejantes, estrabismo e fotofobia
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Paulo Vale deixa um alerta ﬁnal, rela vo à pre- com uma potência que vai de 2 a 2,5 megawa s,
venção de trauma smos oculares. “A prá ca de tratando-se assim de um inves mento "viável".
a vidades com laser ou jogos que coloquem em
risco a integridade do aparelho visual deve ser impedida ou realizada com protetores de qualidade”.
Paulo Torres, presidente da SPO, aﬁrma que
“é na infância que se devem prevenir e tratar
muitos problemas de saúde que podem revelar-se
graves na idade adulta. As doenças o almológicas
não são exceção, pelo que recomendamos a todos
os pais e educadores que estejam atentos, realizem rastreios visuais o mais cedo possível e, em
casa, promovam a saúde visual dos mais novos”.

1.9.10

1.9.11 Um candidato por dois par dos
numa freguesia de Mirandela
(2013-09-04 19:28)

Mul nacional irlandesa e câmara de Moncorvo assinam
contrato para parque eólico Um desempregado de Mirandela, no distrito de
(2013-09-04 17:44)

Bragança, decidiu entrar na corrida autárquica e
acabou com uma dupla candidatura à freguesia
de Aguieiras nas listas de dois par dos.

“Qual é o problema?”, responde João Manuel
Silva quando ques onado sobre o facto de o seu
nome constar em segundo lugar nas listas do PS e
do Bloco de Esquerda à freguesia transmontana.
A Câmara de Torre de Moncorvo e a mul nacional
irlandesa Island assinaram hoje um contrato de
contrapar das e parcerias regionais para a
instalação de um parque eólico no concelho
transmontano, com uma potência instalada de
50 megawa s.

O problema é que o duplo candidato incorre
numa multa que pode chegar aos 2500 euros por
não ser permi do concorrer em mais do que uma
lista e a lei punir quem o faz.
Em declarações à Lusa, o candidato aﬁrmou
que a sua dupla candidatura “foi um equívoco” e
que o problema “está já esclarecido”.

"Para a Island este é um projeto importante
já que se trata do primeiro inves mento da empresa feito em Portugal, sendo o mesmo efetuado
num clima de diﬁculdades económicas e sociais
que o país atravessa",disse à Lusa o diretor execuvo da Island, Paulo Amante.

João Manuel Silva tem 52 anos, é desempregado e decidiu que vai “pelo Bloco” a votos,
depois de anteriormente ter garan do ao Jornal
de No cias que fazia parte da lista do PS e que
pensou que o documento que assinou pelo Bloco
de Esquerda seria “para fazer parte da mesa de
O inves mento da mul nacional de capitais ir- voto no dia das eleições”.
landeses ronda os 75 milhões de euros, o que vai
permi r a instalação de 25 a 30 aerogeradores O candidato não esclareceu se o processo já
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foi resolvido no Tribunal de Mirandela, que
aceitou as listas, entretanto enviadas à Comissão
Nacional de Eleições (CNE), com o nome de João
Manuel Silva indicado pelos dois par dos.

Macedo de Cavaleiros agradecem, é muito gra ﬁcante ver o reconhecimento da população pelo
trabalho desenvolvido nesta associação, e faze-lo
dando-nos meios para que o nosso trabalho seja
desenvolvido cada vez com mais qualidade é
O PSD é o par do no poder na freguesia de pres giante.
Aguieiras, que tem menos de 400 eleitores, e
apenas eleitos sociais-democratas e do CDS-PP A decoração da viatura foi oferecida pela Emnos órgãos autárquicos.
presa de Publicidade e Arte Gráﬁca, Midoel.

Fonte: Agência Lusa

1.9.12

Emigrante doa camião à
Associação
Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Macedo de Cavaleiros

1.9.13 Cer ﬁcação
da
Qualidade
dos Serviços do Município
de Macedo de Cavaleiros
(2013-09-06 15:32)

(2013-09-06 15:20)

Na próxima segunda feira, dia 9, pelas 15h, na
Sala de Reuniões da Câmara Municipal, a SGS,
líder mundial em cer ﬁcação, entrega ao Município de Macedo de Cavaleiros o Cer ﬁcado
de Conformidade no âmbito do seu Sistema de
Gestão da Qualidade.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros recebeu no
dia 31 de Agosto de 2013 um camião doado por
Tomé Afonso, de 45 anos, Natural da Cernadela,
O Município é cer ﬁcado na prestação dos
a residir em Espanha há 30 anos.
serviços de Atendimento ao Público, Licenciamento e da Ediﬁcação, Licenças Administra vas,
Águas e Saneamento, Ação Social e Educação,
“Os bombeiros estavam com diﬁculdades, eu nha depois de auditado e veriﬁcado o cumprimento
o camião parado e por isso é que o ofereci. A com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008.
doação é feita em nome da aldeia. Se vesse mais
dinheiro oferecia um camião novo mas como não Esta cer ﬁcação comprova o compromisso do
tenho ofereci o que nha. É uma Renault 4/40, Município com a qualidade e sa sfação dos seus
está chimpada a 500 cavalos por isso consome munícipes, assegurando que os seus serviços,
menos gasóleo, está em bom estado e não tem tanto cumprem os requisitos dos cidadãos como
perdas de óleo.”
a legislação aplicável, num processo que mede
de perto a melhoria con nua e o desempenho da
Um gesto que os Bombeiros Voluntários de organização.
382

ciclo vegeta vo da videira.
Compromisso com o cidadão em setor chave
para o ambiente e para a qualidade de vida A
cer ﬁcação do Sistema de Gestão da Qualidade
consiste na avaliação por um Organismo Cer ﬁcador devidamente acreditado, atestando que a
ins tuição cumpre todos os requisitos da norma
internacional ISO 9001, e que incorpora nas suas
a vidades importantes princípios de gestão relavos nomeadamente à Focalização nos Clientes,
Liderança, Envolvimento das Pessoas e Melhoria
Con nua. A produ vidade da ins tuição é reforçada pela reorganização dos processos e a sua
imagem é fortalecida pelo pres gio associado à
cer ﬁcação.

Pelas vinhas vão-se fazendo, neste momento,
os controlos de maturação e provas de bagos,
enquanto todas as atenções estão centradas na
meteorologia que pode, ainda, condicionar todo o
processo.
"A chuva poderá baralhar tudo, pode atrasar
tudo", aﬁrmou hoje à agência Lusa Rui Soares, da
Real Companhia Velha (RCV).
O engenheiro agrónomo referiu que a RCV deverá começar a vindimar as uvas brancas no ﬁnal
desta semana, prevendo colher algumas ntas,
nas zonas mais quentes e precoces da região do
Cima Corgo, na próxima semana.

Anónimo (2013-09-08 23:41:42)
Os serviços de Informá ca também foram cer ﬁcados
A Quinta de Ervamoira, da empresa Ramos
neste Município.

Pinto, localizada no Douro Superior, é a que normalmente dá o arranque ao corte das uvas por
estar situada numa zona mais quente.

1.9.14

Vindimas com atraso no Douro
A enóloga Teresa Ameztoy disse que, este ano, se
mas com boas perspe vas de veriﬁcou um atraso na vindima nos brancos de
produção (2013-09-06 15:39)
cerca de duas semanas. Ali já se cortaram estas
uvas e, para semana, deverão começar a vindimar
os ntos.
Um pouco ao lado, o enólogo Eduardo Ferreira,
que trabalha para as quintas da Sequeira (Vila
Nova de Foz Côa) e a de Vale da Aldeia (Meda),
referiu que se está a preparar para colher a uvas
para os espumantes.

As vindimas no Douro estão atrasadas cerca de
uma semana a 10 dias devido à primavera fria
que se reﬂe u nega vamente no crescimento da
videira, mas prevê-se para este ano um ligeiro
aumento na produção.

Em 2013, o corte das uvas na mais an ga região
demarcada do mundo está a iniciar-se um pouco
mais tarde compara vamente com o ano passado,
e os enólogos e responsáveis pela área vi vinícola
jus ﬁcam este facto com as baixas temperaturas
que se sen ram em abril e maio e atrasaram o

Por ali o atraso na vinha ronda a "semana e
meia". Para este enólogo é importante agora
que não venham as chuvas pois, acredita, que
poderiam atrasar o processo de maturação principalmente das uvas ntas. "Aqui vamos começar a
vindimar os ntos só em outubro".
A Lavradores de Feitoria junta 18 quintas espalhadas por toda a região demarcada, desde o
Baixo Corgo ao Douro Superior.
Por sua vez, o enólogo Paulo Ruão fala num
atraso 10 dias, que pode, na sua opinião, "ser
recuperado" se entretanto chover, porque a
temperatura "arrefece e a maturação equilibra e
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vamos ganhar frescura".

A praia ﬂuvial da Fraga da Pegada surgiu com
a criação da albufeira ar ﬁcial do Azibo, desde
De acordo com as previsões da Associação de então que centenas de pessoas vêm em busca de
Desenvolvimento da Vi cultura Duriense (ADVID), um local balnear no fulgor do verão.
sediada no Peso da Régua, a produção de vinho no
Douro deverá rondar entre as 233 mil e as 253 mil
pipas, valores superiores à produção declarada no
ano passado, de 218 mil pipas.
Esta Praia Fluvial é vigiada, na época balnear
Rui Soares es ma um "ligeiro aumento", de entre as 10 h e as 19 h, pelos Nadadores Salcerca de 10 a 15 %, na colheita deste ano, compar- vadores dos Bombeiros Voluntários de Macedo de
a vamente com 2012. "Em termos de qualidade Cavaleiros, desde 1996.
parece tudo ó mo. As uvas sanitariamente estão
excelentes e a maturação está a correr bem".
Atualmente a albufeira do Azibo é cons tuída
por três praias, vigiadas por seis Nadadores SalTambém o enólogo Eduardo Ferreira perspe va vadores dos Bombeiros Voluntários de Macedo de
um aumento da produção na ordem dos "cinco a Cavaleiros, formados pelo Ins tuto de Socorros a
10 %"nas suas quintas.
Náufragos, isto é uma mais-valia, pois é disponibilizado aos banhistas, um socorro imediato e
O conselho interproﬁssional do Ins tuto dos especializado.
Vinhos do Douro e Porto (IVDP) ﬁxou em 100.000
o número de pipas (550 litros cada) a beneﬁciar Durante a época balnear de 2012 os objec vos a
nesta vindima (quan dade de mosto que cada que nos propomos foram largamente alcançados,
vi cultor pode des nar à produção de vinho do totalizando 27 salvamentos e 462 prestações de
primeiros socorros aos banhistas, sendo que, 8
Porto).
destes foram conduzidos as unidades hospitalares
Em 2012, foram produzidas 96.500 pipas de adequadas a cada situação.
vinho do Porto na mais an ga região demarcada
A vigilância é fundamental, recursos humanos
do mundo.
bem preparados, contribuem para maximizar a
segurança nas praias, refere um comunicado de
Fonte: Agência Lusa
imprensa dirigido pelos Bombeiros Voluntários de
Macedo de Cavaleiros à comunicação social.

1.9.15
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Nadadores Salvadores dos
Bombeiros
Voluntários
de
Macedo de Cavaleiros vigiam 1.9.16 Câmara de Alfândega Recebe
Cer ﬁcação
de
Qualidade
as praias da Albufeira do Azibo
(2013-09-06 16:07)
há 17 anos (2013-09-06 15:42)

Na sequência da cer ﬁcação de qualidade ob da
pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé, vai
realizar-se no dia 10 de setembro, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, pelas 11.00h, a cerimónia
oﬁcial de atribuição da bandeira e cer ﬁcado da
qualidade, referentes à cer ﬁcação dos serviços
pela Norma ISO9001:2008 .
A Câmara Municipal recebe das mão da SGSempresa líder mundial em processos de cer ﬁcação - estes galardões, num ato simbólico, que
traduz o esforço e empenho do execu vo, gestor
e equipa da qualidade, trabalhadores e dirigentes
municipais na melhoria con nua dos serviços
visando a sa sfação dos cidadãos.

parceria, promovida pela AJUM e subscrita por
todas as associações presentes no evento. Neste
documento as associações assumiram o compromisso de estreitar as relações entre si com vista
à criação de um base coopera va sólida, divulgar reciprocamente os eventos que organizem e
fomentar a par cipação ac va e cívica dos seus
associados.
O documento, que a Direcção da AJUM encara como o primeiro passo para a construção de
uma base de cooperação, contou com a assinatura
do Spor ng Clube de Moncorvo, Club Caça e Pesca
de Torre de Moncorvo, Coopera va Agrícola De
Produtores De Amêndoa De Trás-os-Montes E Alto
Douro, Associação de Comerciantes e Industriais
do Concelho de Moncorvo, Associação Cultural
Torre de Moncorvo, Grupo Despor vo de Torre de
Moncorvo e Projecto Arqueológico da Região de
Moncorvo

Recorde-se que a implementação do Sistema
de Gestão da Qualidade na autarquia iniciou-se
há cerca de 2 anos. Um trabalho de organização
interna entendido como de grande importância
para a promoção da eﬁciência e agilização do
funcionamento da Câmara, contribuindo para A Direcção da AJUM em comunicado endereçado
à comunicação social diz congratular-se “com o
uma boa prestação de serviço público.
sucesso do evento e espera que o espírito com que
este decorreu, se perpetue e contagie as restantes
associações de Torre de Moncorvo”.

1.9.17

Associação de Jovens Universitários de Torre de Moncorvo
promove cooperação entre asso1.9.18 Morreu o bombeiro de Miranda
ciações locais (2013-09-06 16:27)
do Douro internado há um mês
(2013-09-06 21:55)

No dia 1 de Setembro de 2013, a AJUM (Associação de Jovens Universitários de Torre de Moncorvo) organizou um convívio Inter-Associações,
com o propósito de fomentar a cooperação e
a criação de sinergias entre todas as en dades
que desenvolvem acção na freguesia de Torre de
Moncorvo.

O bombeiro de 25 anos da corporação de Miranda
do Douro que estava internado no Hospital da
Prelada, no Porto, morreu hoje, mais de um mês
depois do internamento, conﬁrmou à agência
Lusa o diretor de comunicação da unidade.

Deste evento resultou a assinatura de uma
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De acordo com Luís Pedro Mar ns, o bombeiro
gravemente ferido no incêndio de Miranda
do Douro de dia 02 de agosto não resis u às
queimaduras de segundo e terceiro grau que lhe
afetaram entre 70 a 80 % da super cie corporal.
O bombeiro acabou por falecer hoje ao início
da noite por falência mul orgânica, o que eleva
para oito o número de bombeiros que morreram
na sequência do combate aos incêndios ﬂorestais
este ano.

1.9.19

integra duas empreitadas, uma referente ao
núcleo de receção aos visitantes, sendo que a
restante é obra é des nada ao complexo turísco do burro mirandês, local onde haverá um
picadeiro, boxes e um centro de asinoterapia",
explicou o autarca.
O parque ambiental vai acolher diversas associações de preservação de raças autóctones e do
meio ambiente existentes no concelho de Vimioso,
em par cular, e na região nordes na, em geral.

"O centro de acolhimento a visitantes está orçado
em 685 mil euros e centro do burro mirandês vai
Vimioso constrói segunda fase custar cerca de 300 mil euros", contabilizou Jorge
Fidalgo.

do parque ambiental do concelho (2013-09-07 14:56)
Os novos equipamento vão ﬁcar localizados

junto à estrada que liga a vila de Vimioso à fronteira luso-espanhola das Três Marras. Espera-se
que o Parque Ambiental Ibérico Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso que esteja em pleno
funcionamento daqui a um ano. (Lusa)

1.9.20 Autoestrada Transmontana concluída: abertura do Viaduto
A Câmara de Vimioso vai iniciar a construção
da segunda fase do Parque Ambiental Ibérico
do Corgo leva à introdução de
Natureza, Turismo e Aventura, que abrange a
mais um troço com portagens
área do concelho na margens do rio Angueira,
disse fonte autárquica à Agência Lusa.

(2013-09-07 15:20)

"A primeira fase do projeto ﬁcou concluída
há cerca de um ano e meio. No entanto, foi
necessário fazer uma nova candidatura que só
agora viu aprovado o seu ﬁnanciamento, apesar
de contar com um atraso de um ano", avançou
à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de
Vimioso, Jorge Fidalgo.
De acordo com a fonte, a segunda fase do parque
ambiental vai custar cerca de 980 mil euros, sendo
compar cipada a 80 % de fundos provenientes do
Programa de Valorização Económica de Recursos
Endógenos (PROVERE).
"Esta segunda fase de construção do parque
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Abriu ontem ao tráfego, a par r das 19H00, o
troço da A4 entre Nó de Parada de Cunhos e o Nó
de Vila Real Sul, onde se inclui a Ponte sobre o rio
Corgo, ﬁcando assim concluída a construção dos
134 quilómetros da Autoestrada Transmontana,
informa a Estradas de Portugal (EP).

A conclusão dos 134 quilómetros da Transmontana 1.9.21
ﬁca concluída a ligação em autoestrada entre o IP4
em Vila Real e a EN 122 em Espanha.

“Vai Ser Arte”: exposição de pintura para Tapeçaria de Portalegre no Museu do Abade de Baçal

A u lização deste úl mo troço está sujeita ao
pagamento de portagem exclusivamente através
do sistema eletrónico, sem possibilidade de pagamento manual no local, sendo o pagamento manual apenas possível em regime de pós-pagamento.
As taxas em vigor são as seguintes: Classe 1 - 0,70€,
Classe 2 - 1,20€, Classe 3 - 1,45€ e Classe 4- 1,65€.

(2013-09-07 18:44)

Esta Subconcessão cujo Concurso foi lançado
pela EP em 2007 e adjudicado à AEXXI em 2008,
compreende a conceção e construção do lanço de
autoestrada da A4/IP4, entre os distritos de Vila
Real e Bragança, mais precisamente entre Parada
de Cunhos e Quintanilha (fronteira), com um custo
de construção de 510 milhões de euros.
Esta Subconcessão foi já objeto de renegociação
tendo a Estradas de Portugal e a Autoestradas
XXI chegado a um acordo que permi rá alcançar
uma poupança, a preços correntes es mada em
cerca de 81 milhões de Euros, ao longo da vida
da Subconcessão e ao pagamento adicional à EP
de 17 M€, rela vo à par lha de bene cios decorrentes da o mização de soluções constru vas,
informa uma nota de imprensa da EP enviada à
comunicação social.

O Museu do Abade de Baçal, em Bragança,
numa parceria com o Museu da Presidência
da República, apresenta uma vasta coleção de
trabalhos de pintura originais produzidos exclusivamente para Tapeçaria de Portalegre.

Nesta mostra estão representados alguns dos
mais importantes ar stas plás cos portugueses
e estrangeiros, de meados do século XX até à
atualidade.

Almada Negreiros, Maria Keil, Nadir Afonso,
Manuel Cargaleiro, Le Corbusier, Mathieu Matégot, Malangatana, Camarinha, Eduardo Nery,
Graça Morais, Joana de Vasconcelos, são alguns do
muitos nomes da arte contemporânea que escolLúcio Lopes (2013-09-07 19:23:33)
heram o “ponto de nó” exclusivo e o rigor técnico
Obrigado José Sócrates por fazeres algo por Trás os da Manufactura de Tapeçarias de Portalegre como
Montes terra lindíssima que quase todos os polí cos expressão da sua cria vidade.
desprezão ainda que alguns tenham ali as suas
origens.PS PS PS PS PS
Uma oportunidade para conhecer uma coleção

Anónimo (2013-09-07 22:09:20)
desprezão ????
Anónimo (2013-09-10 11:46:48)
Concluída? Devem estar a brincar... então os acessos,
passagens superiores, limpeza das bermas, correção
dos erros de construção, nada disso conta? A AE
apenas devia ser dada como concluída quando tudo
es vesse terminado, porque numa PPP as empresas
pagam ao estado se ocorrerem atrasos...

de mais de 50 cartões inéditos para tapeçaria que
nos permitem atravessar diferentes movimentos
e correntes esté cas da história da arte contemporânea.
Esta exposição, apresentada recentemente no
âmbito da inicia va Belém Art Fest nos Jardins
do Palácio de Belém, migra agora para o norte
do país, para o Museu do Abade de Baçal, onde
estará patente ao público de 12 de setembro a 27
de outubro.
A inauguração da exposição será no dia 12 de
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setembro de 2013 às 21h30, no Museu do Abade também a outras faixas etárias, desde “os 14 e os
de Baçal, e contará com o momento musical de 70 anos de idade”.
Mário Cardoso e Heitor Peixoto na guitarra e voz
de Isabel Castro, seguido de Porto de Honra.
Cartaz
Exposição – Vai ser Arte: 70 anos de arte contemporânea
Local - Museu do Abade de Baçal – Bragança
Datas – de 12 de setembro a 27 de outubro
Horário – de terça a sexta-feira: 10.00h-17.00h;
sábados e domingos: 10.00h-18.00h

Saiba mais sobre esta exposição ≫≫

1.9.22

Fes val de música alterna va de
Bragança apresenta oito bandas
ibéricas (2013-09-07 19:22)

20 de Setembro:
Alek Rein
A Veces Ciclón
Dear Telephone
Guerrera
21 de Setembro:
The Mad Moiselle
Quelle Dead Gazelle
Siesta
Long Way To Alaska
Bilhete: Entrada livre

1.9.23 Desa vadas minas de volfrâmio
em Vimioso vão ter centro interpreta vo (2013-09-09 16:19)

O Fes val de Música Alterna va regressa a Bragança pelo segundo ano consecu vo a 20 e 21 de
Setembro.
A Câmara de Vimioso vai construir um Centro
Interpreta vo dedicado às desa vadas minas de
volfrâmio em Argoselo, equipamento orçado 265
mil euros e compar cipado a 80 % por fundos comunitários, através do Programa de Valorização
Durante os dois dias do fes val, na praça Cav- Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).
aleiro Ferreira, atuam oito bandas portuguesas e
espanholas em destaque na atualidade: o trio es- O novo centro vai nascer na cor nha do Calvário,
panhol Avesses Ciclón e os conterrâneos Guerrera junto a uma das entradas da vila de Argoselo, e as
e Siesta, os portugueses Alek Rein, Dear Telefone, obras deverão ter o seu início na próxima semana.
The Mad Moiselle, Quelle Dead Gazelle e Long
Way TO Alasca.
"O projeto estava feito há muito tempo. O
concurso público para adjudicação do centro
O fes val de música alterna va tem nos jovens o nha sido feito já mais de um ano, mas a Câmara
público-alvo, mas os promotores querem chegar entendeu fazer a obra quando houvesse dinheiro",
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disse à Lusa o vice-presidente da autarquia de 1.9.24
Vimioso, Jorge Fidalgo, jus ﬁcando o " ming"
para arranque dos trabalhos.

Ajudas em concelhos mais afectados por fogo desagrada a Mogadouro (2013-09-09 16:28)

Com este equipamento pretende-se prolongar
a memória viva da importância das minas de volfrâmio Argoselo, estando prevista a sua conclusão
no espaço de um ano.
"A ideia é criar um espaço onde se preserve a
história das minas de Argoselo que integraram a
realidade da região e do concelho de Vimioso",
acrescentou Jorge Fidalgo.
No edi cio haverá espaços de cultura, serviços
e lazer, de forma a mostrar a realidade do que
se viveu e o seu desenvolvimento na vertente
histórica e social, através da exploração do
minério, e ao mesmo tempo dotar a vila de Argoselo de espaço necessários como um auditório.

O presidente da Câmara de Mogadouro (PSD)
disse hoje que discorda da resolução tomada
em Conselho de Ministros autorizando oito municípios afectados pelos incêndios a recorrerem
ao Fundo de Emergência Municipal e a ultrapassarem os limites de endividamento.

Inves gadores daquele território mineiro subMoraes Machado entende que a resolução
linham que desde que há registo da região existe
faz com que sejam os municípios a pagar os
uma "associação à exploração do volfrâmio".
prejuízos causados pelas chamas e não Governo.
"Trata-se de um problema nacional e cabe ao
Desde o ﬁnal da década de 1980, altura em
Governo a sua resolução", sublinhou Moraes
que as minas encerraram à exploração mineira,
Machado, explicando o contributo que o municíveriﬁcou-se muita "degradação devido às intempio já deu, logo dos dias imediatos ao grande
péries e, maioritariamente, por vandalismo".
incêndio que afetou este e mais três concelhos vizinhos, disponibilizando forragens para animais que
Esta situação levou as autoridades a uma requalihabitualmente pastoreavam nas zonas queimadas.
ﬁcação ambiental da zona principal da exploração
mineira, que re rou a maioria dos ves gios. A
O Governo aprovou uma resolução que autormina foi, então, selada.
iza oito municípios afetados pelos incêndios
ocorridos na serra do Caramulo e em Picões a
Este Centro procura aproveitar algum do esrecorrer ao Fundo de Emergência Municipal e a
pólio que ainda lá se encontra, para além daquele
ultrapassarem os seus limites de endividamento.
que muitos ex-mineiros guardam em suas casas,
bem como recolhas de testemunhos e memorias
"Se o Governo quer pagar, não poderá ser à
que foram recolhidas ao longo dos anos em que a
custa do endividamento das autarquias. Não sei a
minas es veram em a vidade.
se medida anunciada servirá para o concelho de
FYP // JGJ
Mogadouro", frisou Moraes Machado.
Lusa/ﬁm
Dados oﬁciais indicam que as chamas consumiram
uma área de 14.912 hectares, tendo ameaçado
várias populações dos concelhos de Alfândega da
Fé, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Torre
de Moncorvo. Segundo um relatório preliminar,
só na área agrícola os prejuízos rondam os três
a quatro milhões de euros nos quatro concelhos
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afetados pelo fogo.

resentou no dia 4 de Setembro, numa sessão
pública o Plano Estratégico de Desenvolvimento
O Conselho de Ministros aprovou "uma res- Sustentável do Baixo Sabor.
olução que reconhece as condições excecionais
dos incêndios ocorridos na serra do Caramulo e
em Picões, habilitando assim os municípios de
Tondela, Oliveira de Frades, Águeda e Vouzela e os
municípios de Alfandega da Fé, Mogadouro, Torre Este plano de ação pretende fazer um aproveitade Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta a recorrer mento integrado das potencialidades criadas com
ao Fundo de Emergência Municipal e a ultrapassar o futuro lago de água da barragem e irá também
os seus limites de endividamento líquido e de ajudar num futuro plano de ordenamento da
endividamento de médio e longo prazos".
albufeira.
Os limites de endividamento poderão ser ultrapassados por estes municípios "desde que o
emprés mo contraído se des ne ao ﬁnanciamento
das obras necessárias à reposição do potencial
produ vo agrícola e ﬂorestal e das infraestruturas
e equipamentos municipais".

Para o Presidente da Câmara Municipal este
projeto surge agora “uma vez que a barragem está
em fase ﬁnal e é importante os concelhos terem
propostas concretas para saber o que se pode
fazer para aproveitar esta albufeira.” De seguida
tomou a palavra o Rui Coelho, diretor da Agro
Pro Ambiente empresa que efetuou o estudo, que
Esta resolução foi aprovada por proposta da efetuou a sua apresentação.
comissão interministerial coordenada pelo secretário de Estado da Administração Local, que No ﬁnal o público presente colocou algumas
declarou os incêndios da serra do Caramulo e questões, que veram oportunidade de ver
Picões como "de grande dimensão e gravidade, respondidas. Neste mesmo dia foi ainda aprecom elevado impacte na vida social e económica sentado o novo WEBSIG do concelho de Torre de
nas populações das regiões afetadas, sendo Moncorvo, por Daniela Serra da Associação de
aplicáveis as medidas da Resolução do Conselho Municípios do Douro Superior.
de Ministros n.º 88/2012", de há cerca de um ano.
Durante a sessão foi explicado como aceder e
Fonte: Agência Lusa
como é cons tuída esta aplicação. Através do
WEBSIG está disponível o Plano Municipal de
Ordenamento do Território, plantas de localização,
equipamentos, mapas de esta s cas, roteiro
1.9.25 Apresentado projeto de desen- municipal e informações sobre proteção civil.

volvimento sustentável do Sabor
e WEBSIG do Concelho de Torre
de Moncorvo (2013-09-09 16:39)

A Associação de Municípios do Baixo Sabor ap390

1.9.26

Banco de Livros Escolares está 1.9.27 Sindicato denuncia falta de
a ser um sucesso em Mirandela
enfermeiros
em
Bragança
(2013-09-09 16:44)

(2013-09-10 08:00)

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEF)
denunciou hoje que os enfermeiros de Bragança
O Banco de Livros Escolares (BLE) do Município de estão a trabalhar a “mais de 150 %” para colMirandela, lançado em junho deste ano, a ngiu matar a falta de proﬁssionais, números que os
em pleno os obje vos propostos, ultrapassando responsáveis pelos serviços de Saúde alegam
até as expeta vas desta primeira fase.
estarem desatualizados.

A estrutura sindical socorreu-se de número
oﬁciais rela vos ao ano de 2011 que apontam
Desde a entrada em vigor do regulamento do para 128 enfermeiros em falta nas valências e
BLE, muitas foram as famílias que na “Loja Ponto especialidades dos três hospitais da região, os de
Já” se inscreveram quer como doadores, quer Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Bragança.
como requisitantes de manuais escolares para o
ano le vo que inicia na próxima semana.
“A atualidade é bem dis nta”, contrapõe a Unidade
Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), lembrando
Dos 29 pedidos, foi possível responder favo- que só depois de 2011 é que foi cons tuído este
ravelmente a 24, num total de 159 manuais organismo, que passou a agregar os três hospitais
emprestados.
e 15 centros de saúde do Nordeste Transmontano.
Com base nos dados do relatório da Administração
As doações foram mais que generosas, ultra- Central do Sistema de Saúde (ACSS) rela vos a
passando os 1800 exemplares dos quais os que 2011, o sindicato dos enfermeiros conclui que
estão obsoletos serão entregues a comunidades “na maior parte dos serviços constata-se que os
escolares de Países de Língua Oﬁcial Portuguesa enfermeiros estão a ser ‘u lizados’ acima dos 150
com que o Município de Mirandela mantém %, ou seja, para além do seu trabalho estão a
estreita relação e os restantes, que ainda estão at- colmatar a falta de enfermeiros que deveriam ter
ualizados, permanecerão disponíveis para doação sido admi dos e não foram”. “O quadro negro
na Loja Ponto Já.
demonstra que nos serviços onde é aplicado
este instrumento, milhares de horas de cuidados
Quem pretenda beneﬁciar dos BLE ainda este ﬁcaram por ser prestados”, aponta o sindicato, em
ano le vo deve dirigir-se à Loja Ponto Já de Miran- comunicado.
dela e aí requerer os manuais escolares em falta,
sendo que há ainda vários manuais do 8º e 9º ano O SEP lembra que o centro hospitalar, entrede escolaridade disponíveis.
tanto ex nto com a criação da ULS, “tem uma
dívida de 14.000 horas aos enfermeiros, ou seja
de 1.750 dias de trabalho” e volta a ameaçar que
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esta situação “poderá determinar uma tomada 1.9.28
de posição dos enfermeiros, que exigirão o pagamento dessas horas e mostrarem indisponíveis
para qualquer trabalho para além do seu horário
normal”. O sindicato classiﬁca como “vergonhoso,
os enfermeiros con nuam a ser “convidados” a
emigrar enquanto a realidade das ins tuições e
dos serviços é de grande carência e de exaustão
das equipas de enfermagem”.

Parque eólico de Moncorvo gera
contrapar das regionais e de
parceria entre Município e a Island (2013-09-10 08:51)

Contactado pela Lusa, o Conselho de Administração da ULSNE reagiu por escrito, dando conta
de que “é com surpresa que vê esta informação ser
veiculada como atual”, frisando que “a atualidade
é bem dis nta”, mas sem indicar números.
No passado dia 4 de Setembro foi assinado o conA administração indica que a reestruturação
trato de contrapar das regionais e de parceria
organizacional feita com a criação da ULSNE
entre a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
“gerou eﬁciência e eﬁcácia na gestão dos recursos
e a Island.
humanos, melhorando a dotação de enfermeiros
por serviço, quer através de novas contratações,
quer através de mobilidade interna de proﬁssionais”.
A unidade local de saúde perspe va que o auPar ciparam na cerimónia o Aires Ferreira, Presmento do período normal de trabalho para 40
idente da Câmara Municipal, Paulo Amante da
horas na Função Pública “irá suprir algumas necesﬁrma Island e Mr. Dave Garry, Diretor Financeiro
sidades ainda veriﬁcadas”.
da Island.
No ﬁnal de 2012, os serviços de saúde no Nordeste
Aires Ferreira fez um enquadramento do proTransmontano contavam com 619 enfermeiros
cesso do parque eólico que teve início 2008 com a
para 147 mil habitantes.
adjudicação de 50MW ao consórcio Eufer.
Naquela data, o bastonário dos enfermeiros,
Germano Couto disse, em Bragança, que esta
região tem 4,6 enfermeiros para cada mil habitantes, enquanto que a média nacional é de mais
de seis proﬁssionais, ainda assim inferior “ao desejável, compara vamente com a União Europeia,
que apresenta quase nove enfermeiros para cada
mil utentes”.

Fonte: Agência Lusa

Devido a algumas questões levantadas em 2010 o
consórcio desis u do projeto. Mais tarde a ﬁrma
Island adquire o consórcio Eufer e vem recuperar
o projeto não no mesmo local mas num local mais
alto do concelho, a norte e a oeste da aldeia da
Lousa. As contrapar das regionais para o Município são de cerca de 3 750 000€ que irão ser pagas
no próximo ano.
O Presidente da Câmara referiu ainda que este
parque “não tem a mesma dimensão ﬁnanceira
que o projeto inicial mas esperamos que se concre ze rapidamente porque ajudará o Município e
o concelho.”
Paulo Amante da Island referiu que a zona onde
se vai implementar o projeto é viável e atra va e
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efetuou um ponto de situação do mesmo. Apontou o início da construção para o verão de 2014 e
no início de 2015 provavelmente o parque estará
a produzir eletricidade para o sistema público de
energia.

1.9.29

escolar? O Observador Cetelem também colocou
esta questão aos consumidores portugueses e, à
semelhança de anos anteriores, as intenções estão
divididas: 44 % espera fazê-lo num único momento
e 54 % conta comprar o material escolar ao longo
do ano. No que diz respeito aos inquiridos que estudam, os comportamentos são diferentes. Uma
grande maioria (75 %) prefere fazer as compras
e em momentos diferentes e poucos (25 %) optam
por fazê-lo apenas num único momento.

Papelarias
Hiper/supermercados são locais de eleição dos portugueses Esta análise foi realizada em colaboração com
para compras de Regresso às a Nielsen e aplicada, através de um inquérito quanta vo, a 600 indivíduos de Portugal Con nental,
Aulas (2013-09-10 09:00)
de ambos os sexos, dos 18 aos 65 anos, entre o
período de 26 a 27 Junho. O erro máximo é de
+0,4 para um intervalo de conﬁança de 95 %.

Uma esmagadora maioria dos consumidores
portugueses opta por fazer as compras de
Regresso às Aulas em papelarias (91 %) e
híper/supermercados (75 %), revela um estudo
do Observador Cetelem, recentemente apresentado.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no ﬁnanciamento a
par culares. Com cerca de 27.000 colaboradores,
em 30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas
Personal Finance é Nº1 em França e na Europa.
Exercendo a sua a vidade sob a marca comercial
Cetelem, disponibiliza uma gama completa de
crédito a par culares via ponto de venda (lojas,
concessionários automóvel) e por via direta aos
seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de
referência das principais insígnias do comércio,
dos serviços, da banca e das companhias de seApenas 12 % dos consumidores aﬁrma que o
guros, en dades às quais aporta o seu know-how,
pretende fazer através da Internet. Um número
propondo o po de crédito e de serviço mais
residual de inquiridos (5 %) mostra ainda intenções
adaptado à a vidade e estratégia comercial dos
de comprar por catálogo ou venda direta.
seus parceiros. É, também, ator de referência em
matéria de Crédito Responsável.
Compara vamente a anos anteriores, o estudo
mostra que as intenções de compra através da
Em Portugal está presente desde 1993. Em
Internet estão a subir (2011: 7 %; 2012: 8 % e
2010, a fusão com o Crediﬁn deu origem ao nasci2013: 12 %). A compra pela Internet veriﬁca-se
mento do Banco BNP Paribas Personal Finance,
com maior incidência entre os inquiridos que
S.A., que opera sob a marca comercial Cetelem.
ainda estão a estudar – os 16 % do ano transato
Com cerca de 600 colaboradores esta nova enpassaram a 30 % no presente. No entanto, a maiodade posiciona-se como líder de mercado em
ria destes inquiridos con nuam a dar preferência
Portugal no crédito a par culares.
às papelarias e híper/supermercados (89 % e 68 %,
respe vamente).
E quando é que é feita a compra do material
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1.9.30

“Bibo no Umbigo do Mundo” é a 1.9.31 AJUM promove Ciclo de Debates
nova peça do Grupo de Teatro de
para as Eleições Autárquicas
Morais (2013-09-10 10:00)
2013 (2013-09-10 10:30)

A AJUM (Associação de Jovens Universitários de
Torre de Moncorvo) promove no próximo dia
No próximo sábado, no Centro Cultural, às 21.45h, 14um ciclo de Debates em Torre de Moncorvo
o Grupo de Teatro de Morais estreia a sua nova enquadrado no contexto de eleições autárquicas.
peça. “Bibo no Umbigo do Mundo” dá nome a
uma peça que remete para a importância geológica da aldeia, que, com um enredo engraçado, de
estórias das gentes da aldeia, faz a ligação entre
estes e o Monte de Morais.
O largo da aldeia é o principal cenário, local
onde se encontram com alguma regularidade
vizinhas, enquanto os seus maridos vão trabalhar
para o Monte de Morais, e também um lugar
de reencontro de amigos, que não deixam de
relembrar bons velhos tempos.

Este ciclo inclui dois debates, um deles com
os candidatos à Câmara Municipal e outro com os
candidatos à Junta de Freguesia.

“Num contexto de alienação dos jovens das
decisões polí cas tomadas pelos seus representantes, a AJUM pretende intervir, contribuindo
para a discussão do nosso município e freguesia”,
O argumento apresenta também gente ambi- refere a jovem associação.
ciosa e cheia de ganância, que, iludida, procura no
Monte um tesouro, não percebendo aﬁnal, que “Assim pretendemos ques onar, clariﬁcar e
a maior riqueza está na beleza da paisagem, na promover uma discussão séria e transparente
diversidade da ﬂora e fauna, e numa história de sobre o presente e futuro de Torre de Moncorvo”.
milhões de anos testemunha da conﬁguração do
planeta.
O evento terá lugar no Celeiro, Torre de MonO Grupo de Teatro de Morais nasceu de uma
inicia va promovida pela Rede Social de Macedo
de Cavaleiros, que procurou combater a solidão de
muitos idosos e promover o convívio de pessoas
de várias gerações.

corvo, sendo que o primeiro debate (Junta de
Freguesia) realizar-se-á às 16 horas e o segundo
(Câmara Municipal) às 21 horas.

Cada debate terá uma duração aproximada de
1 hora e 30 minutos. O debate será moderado
pelo Presidente da Direcção da AJUM, Manuel
Atualmente é cons tuído por 17 pessoas, a Mar ns.
sua grande maioria já idosas e lança agora a sua
quarta peça de teatro.
A AJUM aﬁrma o seu carácter apar dário e
esclarece que este evento se enquadrada numa
das suas maiores preocupações que é o fomento
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da par cipação cívica.

1.9.32

Albufeiras com grandes reservas de água em Trás-os-Montes
(2013-09-11 09:09)

1.9.33 Prova
automobilís ca
de
modelo americano tem estreia europeia em Vimioso
(2013-09-11 09:12)

As principais albufeiras que garantem o regadio
em Trás-os-Montes apresentam níveis de reserva
de água superiores em quase o dobro aos registados em setembro de 2012, segundo dados do
Ministério da Agricultura, distribuídos pela Lusa.
Vimioso acolhe entre quinta-feira e sábado a
Segundo um relatório da Direção Regional de "King of Portugal", a primeira prova automobilísAgricultura e Pescas do Norte, a média do volume ca "oﬀ-road" realizada na Europa con nental
ú l das 14 albufeiras desta região era de 61,5 segundo o modelo da "mí ca" compe ção norte%, , enquanto que no ano transacto esse valor americana "King of Hammers".
cifrava-se nos34 %.
Segundo a mesma fonte as reservas mais baixas
são as das albufeiras da Burga, no Vale da Vilariça,
da Prada, em Vinhais, e Arcossó e Mairos, em "A prova é um conceito que nasceu nos Estados
Chaves, ainda assim com valores na ordem dos 40 Unidos juntando as compe ções rápidas que
decorriam no deserto com as provas trial. Assim,
%.
conseguiu-se misturar os adeptos do trial e da
Estas albufeiras são responsáveis pelo regadio velocidade e criar uma corrida única do mundo,
de algumas das zonas agrícolas mais férteis de que tem no Estados Unidos 55 mil pessoas a
assis r, em média, a cada compe ção", explicou à
Trás-os-Montes e Alto Douro.
agência Lusa José Santos, da King of Road.
A direção regional de Agricultura divulgou também
que está aberto concurso público para aquisição
de equipamento para melhorar a eﬁcácia do
sistema de regadio do Vale da Vilariça através da
automação e telegestão.

Na compe ção europeia que se realiza no nordeste
transmontano vão marcar presença 33 equipas oriundas de países como os Estados Unidos, Holanda,
Bélgica, França, Espanha, Itália e Portugal. Está
já conﬁrmada a presença de Luky Dog, "jovem
A obra é ﬁnanciada pelo PRODER (Programa promessa" da modalidade nos Estados Unidos.
de Desenvolvimento Regional) com um prazo de
execução de "nove a 12 meses".
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1.9.34

CMM e ACIM apostam na inter- 1.9.35 Cine-Teatro de Torre de Monnacionalização das empresas de
corvo recebeu espetáculo de
Mirandela (2013-09-11 09:15)
Rogério Charraz e Ricardo Carriço (2013-09-11 09:19)

Rogério Charraz e Ricardo Carriço subiram ao
palco do Cine-Teatro de Torre de Moncorvo no
passado dia 6 de Setembro.
A Câmara Municipal de Mirandela e a Associação
Comercial e Industrial de Mirandela con nuam
a apostar na internacionalização das empresas
mirandelenses.
Ricardo Charraz veio apresentar o seu disco
“A Chave”, do qual fazem parte canções como
“A Chave”, “Canta na Praceta”, “Sempre Mais” e
“Contra a Dita a Gente Grita”.
Mais um passo foi dado neste sen do com a
visita de um empresário transmontano há muito
radicado no Brasil, presidente do Sindicato e Associação da Industria da Paniﬁcação e Confeitaria de
São Paulo que representa um conjunto de agrupamentos de paniﬁcadoras brasileiras, com mais de
6000 associados e responsável pela organização
da Feira Internacional de Paniﬁcação, Confeitaria
e Varejo Independente de Alimentos.

Quatro temas deste álbum faziam parte da banda
sonora da série “Pai à Força” e “Grito Vagabundo”
integra a banda sonora da novela da noite da TVI.

O seu convidado especial, Ricardo Carriço, além
de cantar alguns temas com Rogério Charraz
interpretou ainda grandes músicas de cantores
portugueses e estrangeiros, entre eles José Mário
Branco, Pedro Abrunhosa, Paulo Gonzo, Charlie
Nesta visita a Mirandela, Antero Pereira par- Chaplin, entre outros.
cipou em reuniões com o obje vo de estabelecer
parcerias para o desenvolvimento económico da Um espetáculo marcado pela alegria e boa
indústria da paniﬁcação de Mirandela no Brasil.
disposição que contagiou o público presente.
[EMBED]
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1.9.36

“Entre Margens” inaugura exposição inédita: 200 fotograﬁas Mais uma vez, o Entre Margens associa regisunem as margens do Douro tos sonoros às imagens expostas. Munido de
(2013-09-11 09:24)

A 3ª edição do Entre Margens encerra com uma
exposição inédita, que incluirá trabalhos dos 12
fotógrafos convidados e imagens dos 31 fotógrafos emergentes que par ciparam no projecto
entre 2011 e 2013. A inauguração acontecerá no
próximo sábado, 14 de Setembro, na cidade do
Peso da Régua.

um smartphone, o visitante pode contemplar
as imagens captadas pelos fotógrafos enquanto
escuta as recolhas feitas por Tiago Pereira, mentor
do projecto “A Música Portuguesa a gostar dela
própria”. A exposição da Régua poderá ser visitada
até 13 de Outubro.

A inauguração será assinalada com o concerto
"Sons do Douro", um projecto musical idealizado
e construído pelo Entre Margens. A par r das 22h,
na Ponte Pedonal, vão ecoar as sonoridades das
pipas de vinho agora transformadas em instrumentos de percussão.

Nesta performance, coordenada por Hugo
Menezes (percussionista que já trabalhou com
Cool Hipnoise, Mercado Negro, Tora Tora Big Band,
entre outras), par cipa quase uma centena de
músicos da região (22 percussionistas em palco
e os restantes integram grupos de bombos), com
idades compreendidas entre os 14 e os 53 anos. O
O projecto Entre Margens – O Douro em Imaespectáculo em Peso da Régua envolverá músicos,
gens, promovido pelo Museu do Douro, conclui a
grupos de bombos e, pela primeira vez, uma voz
sua intervenção cultural que uniu oito municípios
feminina.
durienses em torno do mesma ideia: tornar o
Douro tema e objecto da fotograﬁa ar s ca conEntre 2011 e 2013, de Junho a Outubro, o Entemporânea.
tre Margens contabilizou 34 exposições, 600
fotograﬁas, 85 espectáculos, 10 acções de forA úl ma de 34 exposições atravessa o Douro,
mação e cinco conferências internacionais.
ocupando mais de 300 metros da ponte pedonal
do Peso da Régua. Trata-se de uma mostra retO Entre Margens tem como promotor a Funrospec va que revisita todos os fotógrafos que,
dação Museu do Douro, autoria e coordenação
ao longo destes três anos, apresentaram a sua
da Procur.arte Associação Cultural, e conta com
interpretação fotográﬁca do território e das gentes
oito municípios da região duriense (Amarante,
durienses.
Lamego, Mirandela, Peso da Régua, Porto, Santa
Marta de Penaguião, Vila Nova de Gaia e Vila Real)
Nomes nacionais, como António Pedrosa, Céu
como parceiros. Este é um projecto apoiado no
Guarda, Daniel Blaufuks, Inês D’Orey, João Pedro
âmbito do QREN ON.2 - Grandes Eventos Culturais.
Marnoto, Luísa Ferreira, Nelson D’Aires, Pauliana
Valente Pimental ou Paulo Catrica, e internacionais,
[EMBED]
como Chloe Dewe Mathews, Brian Griﬃn e Gil
Sibin, estarão expostos em conjunto com todos os
Encontros Internacionais “Território e Imagem”
fotógrafos emergentes. Também estarão patentes
no Museu do Douro
algumas imagens da memória fotográﬁca da
De 20 a 22 de Setembro, os úl mos Encontros
região (recolhidas por Domingos Alvão, Emilio Biel,
Internacionais têm lugar no Douro, um Território
entre outros). No total, haverá 200 fotograﬁas,
com uma Imagem forte e consistente, formada
distribuídas por 32 cubos, 13 paralelepípedos e 38
ao longo dos anos pelos olhares de inúmeros
framelights.
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fotógrafos que imprimiram a sua leitura sobre o com várias valências, incluindo um lar social que,
rio, socalcos e vinhas.
quando abriu, há quatro anos, nha em lista de
espera quase o dobro dos 60 utentes que pode
Reunidos no Museu do Douro, os oradores acolher.
nacionais e internacionais vão reﬂec r e debater
sobre o modo como os territórios inﬂuenciam Nos dias de hoje, "muitos que estão inscritos
a criação de realidades visuais, se as realidades dizem ’ainda é cedo e coisas do género’" quando
presentes no imaginário colec vo correspondem surgem vagas, o que, para o presidente da Obra, se
à realidade no terreno, se há espaço para a criação deve à necessidade de ajudarem os ﬁlhos, muitos
de olhares que escapem aos imaginários formata- desempregados ou com redução de rendimentos,
dos, qual o papel e o contributo que a criação com as reformas que pagariam o lar.
ar s ca pode desempenhar para a criação destes
E como "estão sempre a ser assustados com
“Territórios Imagé cos”, entre outras questões.
mais um corte e outro corte, o que acontece
A par cipação é gratuita, mas sujeita a in- é que ponderam muito antes de dar o passo",
scrição (até 16 de Setembro, através do en- acrescentou.
tremargens@procurarte.org).
A retração de utentes, somada ao aumento
dos pedidos de ajuda, leva a que este seja um
"período de diﬁculdade para as ins tuições", que
1.9.37 Idosos de Bragança adiam ida "tentam diminuir o desperdício e eliminar despesas" para equilibrar as contas.

para o lar para ajudar ﬁlhos com
as pensões (2013-09-12 08:38)
O desemprego é a principal causa apontada
pelo dirigente para muitas das diﬁculdades atuais
e o responsável por outro problema social com
que estas ins tuições estão confrontadas.

"Nós devemos ter aí mais de três mil currículos. É uma quan dade de currículos a toda a hora,
é pais a chorar e eu ﬁco triste", desabafou, parlhando o "desgaste" que esta realidade provoca
nos dirigentes por não poderem ajudar toda a
gente.
O presidente da Obra Social Padre Miguel, em
Nuno Álvaro Vaz garan u ainda que são ins Bragança, denunciou hoje que a crise está a
tuições como a que dirige que hoje em dia estão
obrigar os idosos a adiarem a ida para os lares
"a dar de comer a muita gente que de outra forma
para poderem ajudar os ﬁlhos com as pensões.
passaria fome".
A Obra Social Padre Miguel foi fundada em
homenagem ao patrono, reconhecido em Bragança pelo trabalho que desenvolveu, há mais
"O que se começa a veriﬁcar agora com muita
de 40 anos, junto das crianças pobres da zona
frequência é a grande diﬁculdade de os idosos
histórica da cidade.
virem [para o lar] porque têm que ﬁcar em casa
para ajudar os ﬁlhos", contou à agência Lusa o
A ins tuição começou por realizar campanhas
presidente Nuno Álvaro Vaz.
no Natal e na Páscoa, com a distribuição de
cabazes com bens essenciais aos carenciados.
A Obra Social Padre Miguel é uma das maiores ins tuições de solidariedade do distrito de Bragança
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O projeto ganhou dimensão até à construção que os jovens de Mirandela possam alcançar bons
do complexo que reúne várias valências sociais, resultados nesta compe ção.
desde lar de idosos, a refeitório social, apoio domiciliário, creche e outros serviços à comunidade,
contabilizando mais de 200 utentes.
O complexo emprega 98 pessoas e dispõe ainda
da chamada parte residencial para idosos com
condições ﬁnanceiras para adquirirem uma
residência vitalícia.

1.9.39 Juventude Socialista de Bragança promoveu Mini-torneio
de Volei de Praia (2013-09-12 10:51)

Os rendimentos gerados por esta vertente contribuem, segundo o responsável, para o social,
cumprindo o lema da ins tuição "quem pode a
quem precisa".
HFI // JGJ
Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

1.9.38

A Concelhia da Juventude Socialista de Bragança,
juntou cerca de duas dezenas de militantes num
almoço convívio seguido de um mini-torneio
Mirandelenses no Europeu de de volei de praia. Esta ac vidade decorreu no
complexo de piscinas do Clube Académico de
Kickboxing (2013-09-12 08:41)
Bragança no passado dia 7, durante a tarde.

Fomentar a prá ca despor va e o convivo entre jovens e o encerramento das férias lec vas
foram o mote para a realização desta ac vidade.
Carlos Rodrigues, coordenador da concelhia
aﬁrma: “Depois da pausa polí ca desta estrutura
durante os meses de verão, decidimos recomeçar
as nossas ac vidades com este pequeno convívio.
Os objec vos são os de recomeçar a nossa acvidade polí ca e, essencialmente, promover o
convívio entre militantes e incen var à prá ca
São dois os mirandelense que vão estar presentes
despor va.”
no Campeonato da Europa de Kickboxing para
Cadetes e Juniores que decorre na Polónia ente
Carlos Rodrigues diz ainda: “Bragança é um
os dias 14 e 22 de setembro.
concelho em que o desporto não é prá ca comum da grande maioria dos jovens residentes.
Esperamos, para muito em breve, a implemenJosé Pedro Alonso e Cris ana Mar ns do Ginásio tação da carta despor va, que regule tudo o que
Clube Mirandelenses integram a comi va da Fed- concerne ao desporto e possa assim ser possível
eração Portuguesa de Kickboxing e Muaythai que às ins tuições despor vas locais fazer ainda um
vai par r rumo ao Campeonato da Europa já este melhor trabalho do que aquele que têm vindo
a realizar. Bragança necessita de ﬁxar jovens
domingo.
e, através de mais e melhores condições para a
José Pina treinador destes jovens atletas no prá ca despor va, acreditamos ser uma, entre
Ginásio Clube Mirandelense está esperançado várias, das formas de incen var os jovens”.
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1.9.41 Mirandela acolheu estágio da Seleção de Low-Kick (2013-09-13 10:19)

1.9.40

Mirandela: Gabinete de Apoio
à Empresa e ao Empreendedor
(GAEE) já promove atendimento
(2013-09-12 12:16)

Decorreu no passado ﬁm de semana em Mirandela o estágio ﬁnal da seleção nacional sénior de
Low-Kick. A equipa das quinas vai estar presente
entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro no
Campeonato no Campeonato do Mundo do Brasil
que decorrerá em São Paulo.
Fruto do protocolo assinado entre 7 parceiros, o
Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor
(GAEE) junta numa única estrutura o Município
de Mirandela, o Ins tuto de Emprego e Formação
Proﬁssional (IEFP), a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, a Associação Comercial
e Industrial de Mirandela, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, o Ins tuto Politécnico de
Bragança e o Ins tuto Piaget.
Depois de reunidas as condições necessárias
ao seu funcionamento, o GAEE promove, numa
fase inicial, o atendimento a todos os interessados
todas as manhãs das 9.30h às 12.30h, prevendo-se
a curto prazo o alargamento do período de atendimento para a tarde.

O mirandelanse José Pina é o treinador da seleção nacional e como já é hábito planeou um
estágio bastante exigente a todos os níveis. Na
manhã de sábado os atletas realizaram testes
sicos com o Professor Paulo Pinto na Escola
Secundária de Mirandela, tendo posteriormente
par cipado numa sessão relaxamento muscular
na Piscina Municipal.

Sábado à tarde es veram numa sessão de visualização de vídeos de combates da WAKO no
Auditório Municipal, tendo de seguida efetuado
trabalho técnico-tá co nas instalações do Ginásio
Clube Mirandelense. No domingo de manhã, os
atletas treinados pelo mestre José Pina realizaram
trabalho sico na Piscina Municipal e à tarde
Instalado do Ninho de Empresas de Mirandela, tem es veram a fazer trabalho técnico no ringue.
como missão promover o empreendedorismo, a
criação de emprego e a captação de inves mentos José Pina está conﬁante na obtenção de bons
para o concelho, assumindo-se como plataforma resultados por parte dos seus atletas. A veterana
de interface entre os empresários e os agentes Sónia Pereira também se encontra entre os convolocais e setoriais com inﬂuência na a vidade cados para o mundial e como sempre foi tradição
económica e criando condições para um ambiente ao longo da sua carreira, também ela espera poder
de negócios compe vo e para o crescimento trazer uma medalha para Mirandela.
sustentado do emprego local.
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1.9.42

Bragança-Miranda:
Diocese harem o canto litúrgico.
acolhe 1.º ciclo de formação em
Os quatro dias do ciclo vão terminar com uma
música Sacra (2013-09-13 10:23)

celebração eucaris ca depois do ensaio geral na
catedral.
CB/JCP – Fonte Agência Ecclesia

1.9.43 Apresentado Plano Estratégico
de Cooperação e Desenvolvimento Territorial para o período
A inicia va decorre até domingo e pretende
de 2014-2020 (2013-09-13 10:26)
ser ≪um meio de crescimento≫ para quem anima musicalmente as celebrações.A Diocese de
Bragança-Miranda acolhe o 1.º ciclo de formação
em música clássica, no seminário de São José.

A inicia va, que se prolonga até ao próximo
domingo, é da responsabilidade do Conservatório
de Música e Dança de Bragança e conta com o
apoio do Secretariado Diocesano de Liturgia e
Espiritualidade.

Realizou-se no dia 12 de Setembro no auditório
Paulo Quintela em Bragança a apresentação
Numa nota publicada através da internet, o
Pública do Plano Estratégico de Cooperação e
organismo coordenado pelo padre José Manuel
Desenvolvimento Territorial para o período de
Bento Soares faz votos de que este projeto sirva
2014-2020, ZASNET 2020.
como "um meio de crescimento" para todos quantos estão ou querem estar envolvidos na animação
musical das celebrações.
A abertura da sessão esteve a cargo do Presidente
Aquele organismo destaca ainda a per nência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
do ciclo para a consolidação de uma liturgia "cada Regional Norte, Professor Doutor Emídio Gomes
enalteceu a inicia va do ZASNET AECT na revez mais bela e digna".
alização do Plano Estratégico de Cooperação
Do programa da formação, que decorrerá até e Desenvolvimento Territorial para o período
ao próximo domingo, constam aulas de ‘técnica 2014-2020, contributo para o Plano Regional de
vocal’, des nadas a cantores que se encontrem Cooperação em fase de preparação.
numa fase “primária de formação técnica” ou que
Referiu que a Comissão da Coordenação e Desintam vocação para integrar o coro.
senvolvimento Regional Norte está a empenhada
Na ‘iniciação à direção do canto litúrgico’ os em três prioridades, relançar a cooperação transpar cipantes vão aprender as bases para dirigir fronteiriça e transnacional.
“tanto o coro como a assembleia” e no ‘órgão
litúrgico/harmonia ao teclado’ pretende-se que A apresentação do Plano Estratégico de Coopos par cipantes conheçam o instrumento e que eração e Desenvolvimento Territorial esteve
ﬁquem com uma “base sólida” para acompan- a cargo do Professor Doutor Augusto Medina,
401

Presidente do Conselho de Administração da orientação que será destacada como bom exemSociedade Portuguesa de Inovação (SPI), empresa plo do trabalho no quadro da polí ca da União
responsável pela elaboração do documento, em Europeia.
colaboração com a empresa espanhola IDOM.
Refere também que no próximo mês de outNa sua explicação destacou que na elaboração ubro vão-se realizar os Open Days em Bruxelas
do Plano houve uma reﬂecção estratégica sobre inicia va em que o ZASNET AECT vai estar apresenas poli cas deﬁnidas na Europa 2020, que tem tar o Plano Estratégico. O encerramento da sessão
como inicia vas emblemá cas, um crescimento esteve a cargo do Engº Jorge Nunes Presidente
inteligente, sustentável e inclusivo. Referencia da Assembleia Geral do ZASNET que referiu que
também que no sen do de conseguir envolver o território ZASNET precisa de atenção especial
setores diversiﬁcados da sociedade, a metodologia das autoridades europeias nacionais e regionais
previu a implementação de mecanismos de inter- uma vez que tal como todo o território ibérico de
ação permanentes ao longo do desenvolvimento fronteira são territórios que dado a sua periferia
do ZASNET 2020, incluindo momentos individu- enfrentam diﬁculdades sociais económicas bem
ais (entrevistas a mais de 40 representantes de acentuadas no acentuado no processo de deins tuições relevantes) e cole vos (organização spovoamento. Refere também a importância para
de quatro workshops temá cos em Bragança, a região de algumas infraestruturas de transporte
Zamora, Salamanca e Mirandela) de discussão que estão por concre zar, como o exemplo da
e recolha de contributos junto dos responsáveis ligação Bragança- Puebla de Sanabria e o troço
de autoestrada entre Quintanilha e Zamora que
regionais.
podem potenciar infraestruturas já realizadas nos
Efetuou a exposição das 4 linhas de orientação dois lados da fronteira. Alude também ao fato
estratégica do plano e dos 12 obje vos estratégi- de no distrito haver outras infraestruturas de
cos para o território, e explica que o ZASNET AECT transporte que estão por efetuar como é o caso
assume diferentes papéis na concre zação dos da ligação de Vimioso e Vinhais à A4 que sem
diferentes projetos, como promotor, facilitador, as mesmas a região não poderá promover uma
estratégia de coesão e crescimento, e ar culação
executor e colaborador.
do sul do distrito com Salamanca.
O Plano de ação foi estruturado em doze ações integradas, cada uma com projeto âncora e diversos Na apresentação pública es veram presentes representantes dos Membros dos ZASNET, Diputación
projetos complementares.
de Zamora e Salamanca, Ayuntamiento de Zamora
A sessão contou com a presença de Dr. Alfonso e as Associações de Municipios da Terra Fria TransAlcoea Mar nez, Administrador do Comité das montana e Terra Quente Transmontana e Douro
Regiões da União Europeia que efetuou exposição Superior, e diversos representantes de ins tuições
dos Agrupamentos Europeus de Cooperação Ter- do território ZASNET tais como Presidentes de Câritoriais (AECT) existentes na Europa. Salientou o mara e Alcaldes de Municipios, direções regionais,
fato de atualmente exis rem 37 AECT na Europa, escolas de ensino superior, associações empresarie que estes são considerados como instrumentos ais e comerciais, grupos de ação local da Província
preferenciais de cooperação pelo Comité das de Zamora e Associações de Desenvolvimento.
Regiões.
Menciona a importância de cooperação transfronteiriça entre o território ZASNET e destaca
o fato do ZASNET AECT ser o primeiro AECT na
Europa a desenvolver um Plano Estratégico onde
integra explicitamente a Estratégia Europa 2020 e
que desta forma assume uma posição privilegiada
no próximo quadro de programação comunitário,
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1.9.44

Universidade Sénior de Alfân- ano lec vo vai ser assinalada com a inauguração
dega da Fé chega às aldeias do do pólo de Soeima, pelas 14h30 no ediﬁcio da
an ga escola primária.
concelho (2013-09-13 14:22)

1.9.45 Inaugurado o Lar de São Pedro
Velho (2013-09-13 15:13)

Este ano a Universidade Sénior quer levar às
aldeias do concelho de Alfândega da Fé as aulas
de Informá ca, Educação Física, Motricidade
Humana e Trabalhos Manuais.
Foi inaugurado no dia 7 de setembro o Lar de
Idosos de São Pedro Velho “Envelhecer em Casa”
que terá uma capacidade de acolhimento em
A ideia é criar em cada aldeia um pólo para que os regime de internato de 20 idosos.
séniores das aldeias possam usufruir dos momentos de convívio e aprendizagem proporcionados
pela Universidade, sem terem o constrangimento
de se deslocarem à sede de concelho.
Dessa forma se colmata uma necessidade de
A ideia de tornar a Universidade Sénior i ner- resposta social para idosos a norte do concelho,
ante surgiu com o projecto “Click Sénior”, apoiado podendo ser uma mais valia para a ﬁxação da
pela fundação PT, que ofereceu à Universidade população e para o retorno de idosos ao seu local
equipamentos informá cos. No concelho as aces- de nascimento.
sibilidades são bastante reduzidas e as aldeias são
dispersas, pelo que o Munícipio, no sen do de pro- O Lar funcionará também como base de apoio ao
mover um envelhecimento a vo sem excepções, Serviço de Apoio Domiciliário das aldeias envoltambém se associou a este projecto da Universi- ventes a São Pedro Velho.
dade tornando possível a sua concre zação.
O inves mento foi realizado com verbas próprias
Na aldeia de Soeima, o espaço da an ga es- da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
cola primária, entretanto desa vada devido à falta (SCMM) e da Câmara Municipal de Mirandela que
de crianças, foi tranformada num pólo da Universi- se responsabiliza também pelos arranjos exteridade Sénior e vai receber as aulas de Motricidade ores que englobam o ajardinamento, o parque de
Humana duas vezes por semana e Informá ca uma estacionamento e o alargamento e correcção da
vez por semana. Os séniores desta aldeia estão via pública e da Junta de Freguesia de São Pedro
entusiasmados com esta inicia va que agrada Velho que cedeu o terreno e o edi cio que aí
também as mais jovens.
exis a que foi parcialmente aproveitado na nova
construção.
No próximo dia 16 de Setembro os/as séniores
de Alfândega da Fé vão regressar à Universidade O equipamento básico do Lar é ﬁnanciado em
Sénior após a pausa de Verão. A abertura do novo 73.150 euros pelo programa comunitário PRODER
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(Programa de Desenvolvimento Rural).

1.9.46

a cidadania, incrementar uma par cipação social
equilibrada e sustentar o desenvolvimento.

A promoção de boas prá cas em igualdade de
Plano Municipal para a Igual- género e igualdade de oportunidades, através da
dade do Município de Mi- criação de instrumentos de suporte e promoção
de debates e espaços de reﬂexão, o empreenderandela já foi apresentado dorismo feminino e a par cipação das mulheres
(2013-09-15 09:42)
em setores de a vidade onde se encontrem sub
representadas e vice-versa são também obje vos
do Plano Municipal para a Igualdade que brevemente estará disponível no portal do Município de
Mirandela.

1.9.47 Jazz anima o Douro em época de
vindimas (2013-09-18 08:56)
O Município de Mirandela apresentou no dia 9
de setembro um Plano Municipal para Igualdade
a executar nos próximos dois anos.

Na presença de técnicos da Rede Social, fundamentais neste processo pela sua colaboração pronta,
foi feito um balanço ﬁnal do Projeto Equalizar
Mirandela no âmbito da Igualdade de Género
e foram nomeadaos Conselheiros Locais para a
Igualdade a Drª Sandra Pimparel, socióloga da
Câmara Municipal e o Dr. Fernando Pessegueiro,
Chefe na Esquadra da PSP de Mirandela.
O Seminário Final terminou com a distribuição dos
cer ﬁcados de presença aos 45 formandos que
frequentaram nos úl mos três meses as várias
acções de formação no âmbito do POPH, Eixo 7 –
Igualdade de Género E Tipologia - 7.2 - Planos para
a Igualdade.
Com este Plano pretende-se sensibilizar a população e a ins tuiçõies para a importância da
igualdade de género e a eliminação de estereó pos no processo de desenvolvimento local e
integrar a dimensão do género em todas as polí cas, programas e projetos de forma a incen var
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O Fes val Internacional Douro Jazz prossegue
este ano "sobre rodas", fazendo circular a música
pela região duriense numa edição que arranca no
sábado e tem como cabeça de cartaz o americano
Seamus Blake, anunciou hoje a organização.

Este fes val, que é co-organizado pelos teatros
de Vila Real, Bragança e Lamego, apresenta 14
concertos de palco e mais 15 actuações nas ruas e
nas escolas.
Será a formação "Douro Jazz Marchinh Band"
que fará circular o "dixieland" em arruadas e na
versão "Sobre Rodas".
A ideia é fazer circular a música jazz pela região demarcada mais an ga do mundo, que se encontra
em plena vindima. Os músicos actuam em cima
de uma carrinha que percorre algumas localidades
da região.

1.9.48 Câmara Municipal de Torre de
Depois, há ainda sessões para o público infantoMoncorvo e Centro de Estujuvenil na rubrica "O Douro Jazz Nas Escolas".
dos e Promoção da Inves gação
Histórica e Social homenageiam
Segundo anunciou hoje a organização, Seamus
o 2º Visconde de Vila Maior
Blake, que considera ser dos "mais inﬂuentes
músicos de jazz americanos da úl ma década", é
o cabeça de cartaz desta 10.ª edição do fes val.

(2013-09-18 09:07)

Este saxofonista norte-americano será o convidado do quarteto de Filipe Melo e Bruno Santos,
formação que, em associação com o Douro Jazz,
foi criada há alguns anos com o intuito de acompanhar lendas do jazz que se deslocam a Portugal
e, em par cular, a este fes val.
Pelos palcos do evento, passarão ainda o grego
Spyros Manesis, que junta um baterista lituano
e um contrabaixista português, e, em Hurricane, Júlio Máximo de Oliveira Pimentel, 2º Visconde
o saxofonista Rodrigo Amado junta-se ao jovem de Vila Maior, foi homenageado no passado dia
14 de Setembro, na Biblioteca Municipal de Torre
baterista Gabriel Ferrandini e ao DJ Ride.
de Moncorvo através da apresentação da revista
O sexteto L.A. New Mainstream reúne o com- CEPIHS 3 e da inauguração de uma exposição.
positor e trombonista de origem alemã Lars Arens
a cinco músicos de jazz portugueses e o quarteto
de Isabel Ventura traz um trompe sta convidado
A sessão teve início com as palavras do Professor
para apresentar o primeiro disco a solo da cantora.
Adriano Vasco Rodrigues, seguindo-se a intervenção do Dr. Jorge Fragoso, editor da revista,
O programa incluiu ainda actuações do britânico
e da Dra. Adília Fernandes, diretora da revista
Mike Dawes e dos 4 Por Jazz, uma formação de
CEPIHS 3.
Vila Real que interpreta músicas do cancioneiro
americano com espaço para a improvisação.
O Professor Doutor Francisco Ribeiro da Silva,
catedrá co da Faculdade de Letras e ViceReitor
Paralelamente aos concertos, o quarteto de
aposentado da Universidade do Porto, procedeu
Filipe Melo ministrará ainda uma masterclasse
à apresentação da revista. Explicou que a revista
para os músicos da região.
está dividida em duas partes uma primeira dedicada a Júlio Máximo de Oliveira Pimentel com sete
O fes val termina no dia 12 de Outubro.
ar gos sobre a vida e obra do 2º Visconde de Vila
Maior e uma segunda cons tuída por 16 estudos
Fonte: Agência Lusa
de vários autores.
Seguiu-se uma visita à exposição “Júlio Máximo
de Oliveira Pimentel, 2º Visconde de Vila Maior”,
cons tuída pelas suas obras, objetos pessoais,
fotograﬁas, publicações em revistas e jornais e
outros documentos pertencentes a vários fundos
da Biblioteca Municipal, Arquivo Histórico, Centro
de Memória e Arquivo Distrital de Bragança.
Para esta mostra foram ainda gen lmente disponi405

bilizados pelo Dr. Manuel Quar n Bastos (trineto
do Visconde) e Sra D. Maria Isabel Van Zeller Quarn Bastos, viúva do 4º Visconde Vila Maior, que
também es veram presentes na sessão, vários
documentos e fotograﬁas. Esta exposição está
aberta ao público até ao ﬁnal do mês de Setembro
e pode ser visitada na Biblioteca Municipal de
Torre de Moncorvo.

agressivo”.
A restante direção do Centro Social também
acusa o padre António Estevinho de má gestão,
a quem imputam a responsabilidade de fazer
despesas em “material supérﬂuo” sem prévia
comunicação aos restantes membros que integram a direção e de não fazer a aquisição de bens
essenciais como os alimentos.

Manuel Quar n Bastos (2013-11-15 17:24:27)
O pároco diz não entender todas estas acusações
Parabéns pela Exposição, a cuja inauguração ve a
e defende que o assunto deve ser resolvido interhonra de assis r, parabéns pela magníﬁca Revista
namente e pela via do diálogo.
CEPIHS e parabéns pelo ó mo portal da Câmara
Municipal!

O pároco está à frente da paróquia de Baçal e
do Centro Social da aldeia desde Março deste ano,
Manuel Pimentel Quar n Bastos
devido a uma reorganização realizada pela Diocese
de Bragança – Miranda, embora agora seja exigida
a sua subs tuição da direção do Centro Social e
1.9.49 População de Baçal, concelho Paroquial de Baçal.

de Bragança, quer padre fora
do Centro Social e Paroquial
(2013-09-18 18:46)

1.9.50 CDU acusa Câmara de Bragança
de fomentar precariedade laboral (2013-09-18 19:10)

O pároco de Baçal, uma aldeia do concelho de
Bragança, está a ser contestado pelos trabalhadores, utentes e direção do centro social e
paroquial local a quem acusam de má gestão e O candidato da CDU à Câmara de Bragança,
José Castro, acusou hoje o atual execu vo social
de humilhar e insultar as funcionárias.
democrata de fomentar a precariedade laboral e
de ser responsável com esta polí ca pelo declínio
económico e populacional do concelho.
Segundo algumas funcionárias do centro, o
padre, que também é presidente da direção, tem
um comportamento que desagrada à maioria das A candidatura da coligação entre PCP e "Os Verdes"
pessoas que trabalham naquela ins tuição.
responsabiliza a autarquia por entregar serviços
municipais a empresas que "têm salários em
As funcionárias dizem que são insultadas e hu- atraso e sem estabilidade para os trabalhadores"
milhadas e aﬁrmam que o pároco tratou mal e de não fazer valer os seus direitos junto de emalgumas trabalhadoras “ com palavras feias e pregadores privados que beneﬁciaram de apoio à
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instalação em Bragança.

trabalhadores", acrescentou.

Um dos exemplos apontados por José Castro
é a fábrica de componentes para automóveis do
grupo mul nacional Faurecia, que se instalou
em Bragança recebendo o terreno pelo valor simbólico de um euro e que dá trabalho a cerca de 400
pessoas, mas muitas das quais são "trabalhadores
a prazo".

Com trabalho a prazo "ninguém se arrisca a
comprar um casa, a casar, a ter um ﬁlho sabendo
que daqui a seis meses é que vai saber o que é que
lhe vai acontecer a seguir", considerou.
HFI // PGF
Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

"A Câmara Municipal, que ajudou a instalação
da empresa e que beneﬁciou todo o inves mento
do grupo económico, vendendo isto por valor
simbólico devia agora fazer valer esses seus dire- 1.9.51
itos que adquiriu ao beneﬁciar o patrão, estando
atenta ao que se passa com as condições laborais",
aﬁrmou o candidato numa ação de entrega de
propaganda eleitoral aos trabalhadores do turno
da tarde.

Douro é o pulmão da hidroelectricidade
em
Portugal
(2013-09-18 23:01)

Para o candidato da CDU, a empresa está apenas a aproveitar-se "das polí cas que o Governo
central lhe abriu", mas a autarquia "devia ter uma
ação para contrariar e obrigar estas empresas a
não serem fontes de precariedade, mas sobretudo
fonte de ﬁxação de populações".
Mas, sobretudo o município, liderado há 16
anos pelos social-democratas Jorge Nunes, que
não se recandidata, devia ter, na opinião do
candidato da CDU, uma a tude diferente relavamente ao trabalho que depende da própria
Câmara municipal.

O rio Douro é o "pulmão da hidroelectricidade"
em Portugal, representando mais de 60 % da energia hídrica produzida pela EDP no país, aﬁrmou
hoje o director de projecto da Barragem de Foz
Tua.

"Há hoje muito trabalho municipal, desde a
recolha dos resíduos sólidos até à distribuição da
água, a segurança, a limpeza de todas as instaA EDP dispõe, no rio Douro e seus aﬂuentes,
lações municipais, que sendo trabalho municipal
de uma potência hídrica instalada da ordem
devia ser feito por quadros, por trabalhadores do
de 2.400 megawa s, dos 4.600 megawa s de
município", declarou à Lusa.
potência existentes em todo o país. No Douro
são produzidos anualmente cerca de 6.200 giO que se veriﬁca, ainda segundo José Castro
gawa s/hora. Estes valores signiﬁcam, segundo
"é a autarquia a funcionar em sen do contrário,
Freitas da Costa, que aqui são produzidos "60 %
ou seja a autarquia é como os empresários:
da energia hídrica do país".
aproveitam-se da desregulação laboral que existe
e eles próprios também fomentam muito a pre"Daí eu dizer que é o pulmão da hidroelectricarização".
cidade em Portugal", frisou.
"Entrega os serviços a empresas que têm salários
Mas esta capacidade está a ser reforçada com
em atraso e sem estabilidade laboral para os
a construção de dois novos empreendimentos,
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nomeadamente Baixo Sabor e Foz Tua, que vão
aumentar a potência hídrica em 424 megawa s.
Freitas da Costa falava aos jornalistas à margem
de uma visita à Barragem de Foz Tua que está em
construção entre os concelhos de Alijó e Carrazeda
de Ansiães.

Segundo o GET há mais de um milhão de portugueses afetados por doenças da róide. Este
po de patologias são bastante comuns e afetam
sobretudo mulheres sendo os principais distúrbios
o hipo roidismo e o hiper roidismo.

Maria João Oliveira, endocrinologista, explica
que “nas úl mas décadas tem-se registado um
aumento dos casos de cancro diferenciado da
róide, em Portugal e também noutros países
desenvolvidos. Tal é também devido à maior
sensibilidade dos meios auxiliares de diagnós co.
Isto poderá ser feito nos momentos em que Há um maior risco em pessoas subme das prehá mais energia disponível na rede, o que acon- viamente a radioterapia da cabeça e pescoço ou
outra forma de radiação, com história familiar de
tece mais frequentemente à noite.
patologia maligna da róide, quando apresentam
Com isto, segundo Freitas da Costa, pode-se determinadas patologias malignas endócrinas”.
aumentar a capacidade de armazenamento de
água na albufeira e até se pode ajudar a atenuar O prognós co do cancro da róide é, em geral, exas cheias no rio Douro, podendo condicionar os celente, embora cerca de 20 % dos casos possam
caudais que vão para jusante da Barragem de Foz ter um prognós co mais reservado. O diagnós co
e tratamento precoces do cancro da róide, são,
Tua.
no entanto, determinantes.
Fonte: Agência Lusa
Manter a vigilância periódica é essencial para
a deteção precoce de uma eventual recidiva.
Ainda que na maioria dos casos a doença esteja
1.9.52 Cancro da Tiróide a nge 400 por- localizada, por vezes pode haver disseminação
(metástases) no pescoço e a outras partes do
tugueses por ano e a incidência corpo muito anos depois da cirurgia. Por esta
tende a aumentar (2013-09-18 23:04) razão, os médicos recomendam que os doentes
com cancro da róide mantenham a vigilância
regular para toda a vida, mais importante nos
primeiros 5 a 10 anos.
Este empreendimento tem a caracterís ca de
ser reversível. Ou seja, tem a capacidade de
turbinar e produzir electricidade, mas também
tem a capacidade de bombear a água de novo
para a albufeira.

A endocrinologista considera fundamental “a
divulgação e informação sobre a patologia nodular da róide entre os proﬁssionais de saúde e
a população em geral. Contudo, o pedido de
exames deve ser criterioso pois pode levar a um
sobrediagnós co de pequenos nódulos da róide
sem signiﬁcado patológico ou interesse clínico que
No dia 24 de Setembro assinala-se o Dia de Sensiconduzem a uma ansiedade excessiva no doente e
bilização para o Cancro da Tiróide e a Associação
seus familiares”.
das Doenças da Tiróide e o Grupo de Estudos
da Tiróide (GET) da Sociedade Portuguesa de EnCeleste Campinho, presidente da ADTI, refere
docrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM)
que “o sucesso do tratamento do cancro da róide
lembram a importância da deteção precoce desta
depende de uma deteção precoce e da vigilância
patologia que afeta 400 pessoas por ano no nosso
periódica”, E lembra que “o apoio aos doentes da
país e cuja incidência está a aumentar.
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róide e seus familiares existe e a associação tem 1.9.53
meios para esclarecer e desmis ﬁcar as questões
colocadas pelos associados. Queremos divulgar
que através da ADTI, os doentes com cancro da
róide e seus familiares sen r-se-ão acompanhados.”

Mirandela: Sistema de Gestão
da Qualidade cer ﬁcado pela
SGS (2013-09-19 09:00)

O cancro da róide é um tumor maligno da
glândula roideia. Aparece habitualmente sob a
forma de nódulo do pescoço, quase sempre sem
dor. Os cancros da róide mais frequentes são o
cancro papilar e o folicular que se agrupam nos
chamados cancros diferenciados da róide.
Sobre a Associação das Doenças da Tiróide –
A ADTI foi criada no dia 24 de fevereiro de 2012
por um grupo de cidadãos que sen a a necessidade da existência de uma associação de doentes
com patologia da róide.
A missão da ADTI passa pela defesa dos interesses e a representação dos doentes da róide,
apoiar e informar os associados e a comunidade
sobre as disfunções da róide, aumentar a consciencialização sabre a saúde da róide, cooperar
com os proﬁssionais de saúde na divulgação do
conhecimento, no apoio e no tratamento de
doentes com problemas da róide, promover a
divulgação dos resultados da inves gação sobre a
prevenção de doenças da róide e intervir junto
da administração pública na defesa dos interesses
dos doentes e na resolução de problemas relacionados com as doenças da róide.
Sobre o Grupo de Estudo da Tiróide da SPEDM - O
Grupo de Estudo da Tiróide foi criado no âmbito da
Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes
e Metabolismo (SPEDM) em 1998. Este grupo é
cons tuído por pessoas com um interesse especial
nas doenças da róide encontrando-se aberto à
par cipação de todos os sócios da SPEDM que
pretendam integrá-lo. Congrega atualmente especialistas em Endocrinologia, Medicina Núclear,
Cirurgia e Biologia Molecular.

O Município de Mirandela cer ﬁcou recentemente o seu Sistema de Gestão da Qualidade
com base na mais reconhecida norma internacional da Qualidade ISO 9001. Este Cer ﬁcado foi
atribuído pela SGS, organismo líder mundial em
cer ﬁcação.

A formalização desta pres giada cer ﬁcação culminou com a entrega do Cer ﬁcado da Qualidade,
no dia 18 de setembro, no Auditório Municipal de
Mirandela.
A cer ﬁcação do Sistema de Gestão da Qualidade consiste na avaliação por um Organismo
Cer ﬁcador devidamente acreditado, atestando
que a ins tuição cumpre todos os requisitos da
norma internacional ISO 9001, e que incorpora
nas suas a vidades importantes princípios de
gestão rela vos nomeadamente à Focalização nos
Clientes, Liderança, Envolvimento das Pessoas e
Melhoria Con nua. A produ vidade da ins tuição
é reforçada pela reorganização dos processos e a
sua imagem é fortalecida pelo pres gio associado
à cer ﬁcação.
O Cer ﬁcado da Qualidade, agora atribuído
ao Município de Mirandela pela SGS, abrange as
a vidades de Gestão Autárquica, nomeadamente
Urbanismo/Obras Municipais/Projetos e Candidaturas; Sistemas de Informação Geográﬁca/Arquivo
Documental; Ambiente/Saúde Pública e Salubridade; Atendimento Externo e Interno; Desporto
(Piscinas Municipais e Pavilhão) e Aprovisionamento.
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1.9.54

Biblioteca Municipal Sarmento 1.9.55 “Entre
Margens”
termina
Pimentel comemorou o 33º
com
intensa
programação
aniversário (2013-09-19 10:00)
(2013-09-19 12:00)

O projecto Entre Margens – O Douro em Imagens,
promovido pelo Museu do Douro, está na recta
ﬁnal, após três anos de intensa ac vidade.

A Biblioteca Municipal Sarmento Pimentel
comemorou no passado dia 16 de setembro o
seu 33º aniversário. Pela primeira vez, a Câmara
Municipal assinala a data com um conjunto de
a vidades dedicadas à ocasião.

De 20 a 22 de Setembro, decorrem os úl mos
Encontros Internacionais, o primeiro Slideluck em
território nacional e vários concertos: Orquestra
de Sopros da ESPROARTE, JP Simões, Raquel Ralha
e Sérgio Costa, Sérgio Godinho e Roda de Choro
de Lisboa.

O Museu do Douro acolheos Encontros Internacionais “Território e Imagem”, que envolvemum conjunto de personalidades nacionais e
internacionais empenhado emreﬂec r sobre o
modocomo os territórios inﬂuenciam a criação de
realidades visuais, o contributo da criação ar s ca
na concepção destes “Territórios Imagé cos”,
Foi também apresentado o livro Correspondência entre outras questões.
de Jorge de Sena e Mécia de Sena: “Vita Nuova”
(Brasil, 1959-1968), uma compilação de Maria Neste debate e troca de experiências, estarão
O lia Pereira Lage que fez pesquisa no fundo de presentes Angela McSherry e Bergin Arends Sarmento Pimentel, grande amigo de Jorge de Gulbenkian Galápagos Ar sts’ Residency [Reino
Sena e de sua mulher Mécia de Sena (que ainda Unido e Galápagos],Anne Braybon- The Road
vive na Califórnia/EUA).
to the Olympics [Reino Unido],Beverly Brannan
As comemoração ﬁcaram marcadas por uma
exposição ilustra va do percurso deste equipamento desde a sua fundação em 1980. A exposição
estará patente desde o dia 16 até ao ﬁnal do mês
de setembro.

As comemorações encerraram com um espetáculo
de poesia Adversus oferecido pela Direção-Geral
do Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB)
à Biblioteca Municipal Sarmento Pimentel pela
brilhante organização do Concurso Nacional de
Leitura em junho deste ano.

- Farm Security Administra on/Oﬃce of War
Informa on [EUA],Carl Depauw - Museum aan
de Stroom [Bélgica],Elina Heikka - The Finnish
Museum of Photography [Finlândia],Maria Teresa
Salva - Slideluck Londres e Roberto Pitella - Escola
de Música e Belas-Artes do Paraná [Brasil].
Maria Vlachou - Interna onal Council of Museums, Rui Prata - Museu da Imagem [Braga], Vítor
Nogueira - Museu do Som e da Imagem [Vila Real],
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bem como Alexandre Almeida, Augusto Brázio e
Nelson d’Aires, do colec vo [kameraphoto], são
os representantes nacionais. A par cipação nos
Encontros Internacionais é gratuita, mas sujeita
a inscrição (até 18 de Setembro, através do entremargens@procurarte.org).

No dia 22 de setembro, o Município de Bragança
promove o “Dia Europeu sem Carros”. Uma vez
mais, e com o obje vo de sensibilizar os cidadãos
para os efeitos nega vos que as atuais tendências do transporte urbano têm na saúde, tanto
para as pessoas como para as cidades em que
vivem, o Município de Bragança promove, no dia
O Slideluck, que acontece pela primeira vez 22 de setembro (domingo), o Dia Europeu sem
em Portugal, é outro dos destaques da progra- Carros.
mação ﬁnal do Entre Margens. O dia 21 acaba
com conversas à volta da mesa, seguidas de um Para tal, organizou um conjunto de inicia vas,
fantás co slideshow que compila as propostas fo- com a seguinte programação: - das 8:00 às 13:00
tográﬁcas seleccionadas por Nuno Ricou Salgado, horas: Restrição de arruamentos na cidade de
Maria Teresa Salva e Roberto Pitella.
Bragança ao tráfego motorizado (conforme mapa
abaixo) - 9:00 horas: Percurso pedestre, acomNas noites de 20 a 22 de Setembro, ecoarão panhado de guia turís co; Concentração: Praça
canções de ﬁno trato e generosa harmoniapelas Cavaleiro Ferreira.
salas do Museu do Douro. Com cerca de 70
músicos e direcção do maestro Maciel Matos, a O uso excessivo de veículos motorizados, em
Orquestra de Sopros da ESPROARTE actua sexta- especial do automóvel par cular, provoca infeira, pelas 22h. O serão de sábado inclui três úmeros problemas de saúde nos cidadãos, como
concertos: “September Songs” (21h30), no qual incluem lesões e mortes devido a acidentes
JP Simões par lha o palco com Raquel Ralha e rodoviários; infeções respiratórias e doenças
Sérgio Costa ao piano, invocando o imaginário do decorrentes da poluição atmosférica, doenças
cabaret, do vinho e das noites longas; a par r das crónicas, como excesso de peso/obesidade e
22h30, ouvir-se-á a voz de Sérgio Godinho e, pelas doenças cardiovasculares devido a um crescente
23h45, a Roda de Choro de Lisboa.
es lo de vida sedentário. Outros fatores de risco
para a saúde sica e mental são as catástrofes
A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do naturais desencadeadas pelas alterações climá espaço e a apresentação do bilhete, que pode ser cas tais como, cheias, tempestades e ondas de
levantado na recepção do Museu do Douro. As calor; o isolamento social e a desagregação da
reservas podem ser feitas através do telefone 254 comunidade consequência do enorme tráfego
310 190.
rodoviário e da ausência de espaços públicos; e a
poluição sonora que leva a perturbações do sono
e a irritação.

1.9.56

Linha delimitadora da Zona de restrição ao

Cidade de Bragança assinala tráfego motorizado no dia 22 de setembro.
o Dia Europeu sem Carros
(2013-09-20 09:20)

As artérias abrangidas pela Zona de restrição
serão: Rua 5 de Outubro, parte da Rua Alexandre
Herculano, Rua da República, Praça da Sé, Rua
Almirante Reis, Jardim António José de Almeida,
Praça Camões e Zona dos Batocos, Rua Oróbio
de Castro, Rua Dr. Raul Teixeira, Largo Lucien
Guerche, Rua das Moreirinhas, Rua dos Gatos, Rua
dos Fornos, Rua Combatentes da Grande Guerra,
Largo de São Vicente, Rua Abílio Beça, Rua 1 de
Dezembro, Rua Marquês de Pombal, Rua Trindade
Coelho, Rua Serpa Pinto, Rua de São João, Rua
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José Beça, corredor verde do rio Fervença desde dis nguidos os atletas Manuel Cabages e Samanta
a rotunda Flor da Ponte à escadaria de acesso à Gomes. Os prémios “espírito volei” foram para as
capela de Nossa Srª da Piedade.
duplas: Ana Pereira/Carolina Cabages, Filipa Marns/Ricardo Coelhoso e André Diaman no/Luís
Ribeiro.
Anónimo (2013-09-20 10:50:43)
Nesta cidade onde tudo é tão perto não sei porque
muitas pessoas ainda estão tão agarradas ao veículo
automóvel, algumas só não o levam para a cama
porque não podem, vamos andar mais a pé que faz
muito bem à saúde.

1.9.57

Mirandela recebeu o VI Torneio
de Volei de Praia (2013-09-20 09:25)

1.9.58 Jornadas Culturais de Balsemão
passam por Alfândega da Fé
XVI edição é dedicada ao “Diálogo entre a Cultura e a Fé”
(2013-09-20 09:37)

Realizam-se de 3 a 6 de outubro as XVI Jornadas
Culturais de Balsamão. A inicia va, organizada
Decorreu entre os dias 12 e 14 de setembro no anualmente pelo Centro Cultural de Balsamão,
Parque da Ribeira de Carvalhais a 6ª edição é, este ano, dedicada ao tema “Diálogo entre a
do Torneio de Volei de Praia de Mirandela, Cultura e a Fé”.
compe ção que contou uma vez mais com o
patrocínio do Ribeiras Cafeé.
As Jornadas, que têm como principal obje vo
debater e analisar temas de interesse cultural e
dar a conhecer a cultura e história do Nordeste
Transmontano, vão dedicar um dia a Alfândega
Par ciparam na inicia va cerca de 40 atletas, da Fé. O programa inclui uma deslocação a este
distribuídos por 8 duplas femininas, 11 duplas concelho do nordeste transmontano, no dia 5 de
masculinas e 14 duplas mistas.
outubro.
Rela vamente aos vencedores da compe ção,
em femininos venceu a dupla cons tuída por
Sandra Morais e Ema Pires, em masculinos venceu
a dupla Ari Neiva e Nuno Amendoeira e em mistos
venceu a dupla cons tuída por Rita Silva e Bruno
Diogo.

Em análise, na Casa da Cultura Mestre José
Rodrigues, vão estar “O património arqueológico
do Vale do Sabor” e as “Pinturas murais setecenstas no Santuário de Santo Antão e Concelho de
Alfândega da Fé”, intervenções da responsabilidade de Paulo Dórdio (Arqueólogo Coordenador
do Plano de Salvaguarda do Património do Baixo
Houve ainda a atribuição de prémios individu- Sabor) e Joaquim Caetano (Historiador de Arte),
ais aos jogadores revelação do Torneio, tendo sido respe vamente.
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da barragem de Foz Tua com o Douro Património
Mundial. As associações ambientalistas e de
desenvolvimento local não se conformaram com
os argumentos da UNESCO e considerou que as
medidas de salvaguarda propostas não seriam
suﬁcientes para colmatar os danos irreversíveis
que a barragem irá causar no Vale do Tua e no Alto
Douro Vinhateiro.

A sessão vai também contar com a presença
de D. José Cordeiro, Bispo da Diocese BragançaMiranda, que vai fazer uma comunicação sobre
“ O Santuário de Santo Antão: piedade popular
e inculturação da fé”. A passagem por Alfândega
da Fé inclui a visita ao Santuário de Santo Antão
da Barca, Legoínha, Nossa Senhora de Jerusalém
e a algumasestações arqueológicas adjacentes –
Cilhades (Picões).
Para Joanaz de Melo, dirigente da GEOTA, que
faz parte da Plataforma Salvar o Tua, "esta é uma
Os interessados em par cipar nesta 16ª edição obra totalmente inú l e que vai ter um custo
das Jornadas Culturais de Balsamão devem fazer a brutal para o país", para além de colocar em “risco
inscrição até ao dia 25 de setembro.
o Douro Património Mundial da Humanidade”.
Ouvido pela agência Lusa, o ambientalista acrescentou que esta barragem da EDP naquele local
é “mais uma fraude sobre os contribuintes porFicha de Inscrição ≫≫
tugueses, para além de todos os danos ambientais
e culturais que estão em causa”.

1.9.59

Depois de conhecida a luz verde da UNESCO

Barragem do Tua ainda pode para a construção da barragem, a Plataforma Salser travada nos tribunais var o Tua denunciou terem sido completamente
(2013-09-20 13:19)

ignorados os dois relatórios entregues pelos ambientalistas sobre o impacto paisagís co do paredão
da barragem ou o risco de alterações climá cas
que podem afetar no futuro a produção dos vinhos
do Douro e do Porto.

1.9.60 Independente de Bragança
promete ser autarca sem salário
O Tribunal Administra vo e Fiscal de Mirandela
aceitou a providência cautelar interposta pela
Plataforma Salvar o Tua para travar as obras da
barragem da EDP.

(2013-09-20 22:59)

A empresa e o Estado têm até 7 de outubro
para se pronunciarem e só depois será conhecida
a decisão do tribunal, garante uma no cia publi- O candidato independente à Câmara de Bragança, Humberto Rocha, prometeu hoje que se
cado hoje no site Esquerda.Net.
for eleito vai abdicar do salário de presidente e
A ação judicial foi interposta após a decisão da canalizar as verbas para obras nas freguesias e
UNESCO em considerar compa vel a construção apoios sociais.
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Avisa ainda que não permi rá que aconteça o
mesmo com a barragem de Veiguinhas, em construção para reforçar o abastecimento de água a
Humberto Rocha já foi vice-presidente durante
Bragança.
oito anos pelo PS, na década de 1990, e candidatase pela segunda vez à presidência com o moviAlém do independente Humberto Rocha, conmento "Sempre Presente" e a garan a de que não
correm à Câmara de Bragança Hernâni Dias, pelo
pretende ir para a Câmara "para ganhar dinheiro".
PSD, Júlio Meirinhos, pelo PS, Telmo Cadavez, pelo
CDS-PP, José Castro, pela CDU e Gil Gonçalves,
Se for eleito, ganhará como presidente "mais
pelo Bloco de Esquerda.
do dobro" do que o valor da reforma atual, pelo
HFI // MSP
que promete recusar-se a receber a diferença e
Lusa/ﬁm
reverter o excedente "integralmente para obras
nas freguesias, nas associações e para um fundo
Fonte: Agência Lusa
de apoio aos mais necessitados".
"Sei que qualquer um dos outros candidatos
tem mais poder económico do que eu, mas lançolhes um desaﬁo: digam às pessoas que não vão Anónimo (2013-09-21 12:04:01)
para a Câmara ganhar dinheiro e deixem o que vai Oh...essa proposta já não é pioneira.
além daquilo que já ganham para os mesmos ﬁns O povinho iletrado não olha a essas questões.
que eu deixo", declarou.
Quer é um metro de paralelo à porta de casa, um
O desaﬁo aos adversários foi lançado em Paço
de Rio Frio, uma das aldeias que visitou hoje
durante a tarde e onde fez comício em que repe u
o que se propõe fazer, se ganhar as eleições do dia
29.

tachinho pró ﬁlhinho ou então em terra de PSD’s
deitar nos laranjas...
Anónimo (2013-09-21 12:08:11)
Atente neste recado:
Não se esqueça das aldeias sem saneamento e
da estrada Sarzeda/Failde que um dos seus agora
apaniguados prometeu...

A criação do cheque de saúde é uma das medidas anunciadas, des nada "a crianças, idosos
e a pessoas economicamente carentes" para que
ninguém deixe de comprar um medicamento ou
de fazer um exame por não ter dinheiro.
1.9.61
Criar um gabinete de apoio ao agricultor é
outras das promessas do independente, que há
quatro anos obteve quase 16 por cento dos votos,
foi eleito vereador e reduziu a maioria do socialdemocrata Jorge Nunes, que não se recandidata,
depois de 16 anos, por ter a ngido o limite legal
de mandatos.
Humberto Rocha avisou ainda que pretende rever
o acordo que classiﬁcou de "uma fraude" com
as Águas de Portugal, que "recebeu património
da Câmara e das freguesias", em alguns casos
construído pelas próprias populações, algumas
das quais estão a pagar taxa de saneamento na
fatura da água sem terem este serviço.
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10ª Edição do Fes val Douro Jazz
- 2013 (2013-09-21 09:46)

Com a chegada das vindimas, o jazz chega também à região do Douro e Trás-os-Montes. De 21
de Setembro a 12 de Outubro serão apresentados 14 concertos de palco e mais 15 actuações
nas ruas e nas escolas das cidades de Vila Real,

Brgança e Lamego.

A ideia é fazer circular a música jazz pela região demarcada mais an ga do mundo, que se encontra
em plena vindima. Os músicos actuam em cima
de uma carrinha que percorre algumas localidades
da região.

Figueiredo, assenta no cruzamento de standards
de jazz e canções emblemá cas portuguesas (de
Sérgio Godinho e Fausto, por exemplo).
Na vertente internacional, o fes val inclui ainda o
britânico MIKE DOWES, guitarrista que ajudou a
conceder ao ﬁngerstyle o estatuto e a importância
que tem hoje.

Depois, há ainda sessões para o público infanto- Os 4 POR JAZZ são uma formação de Vila Real
juvenil na rubrica "O Douro Jazz Nas Escolas”.
que interpreta músicas do cancioneiro americano
com espaço para a improvisação.
SEAMUS BLAKE, um dos mais inﬂuentes músicos de jazz americanos da úl ma década, é o A DOURO JAZZ MARCHING BAND fará circular
cabeça de cartaz da 10.ª edição do Fes val Inter- o dixieland em arruadas e na versão Douro Jazz
nacional Douro Jazz. O saxofonista da Mingus Big Sobre Rodas, e, como nos úl mos anos, levará o
Band será o convidado do quarteto de Filipe Melo fes val às escolas.
e Bruno Santos, formação que, em associação com
o Douro Jazz, foi criada há alguns anos com o intu- Paralelamente aos concertos, o quarteto de
ito de acompanhar lendas do jazz que se deslocam Filipe Melo ministrará ainda uma masterclassepara os músicos da região.
a Portugal e, em par cular, a este fes val.
O grego SPYROS MANESIS junta um baterista O Douro Jazz é co-organizado pelos teatros de
lituano e um contrabaixista português num trio Vila Real, Bragança e Lamego.
cuja química lhe concede um som dis nto, caracterizado pelo lirismo e pela ampla gama de
dinâmicas e texturas. Apresenta o seu ao álbum Saiba mais no site do evento ≫≫
de estreia, “Undelivered”.
Em HURRICANE, o saxofonista Rodrigo Amado,
nome maior do jazz português nas úl mas duas
1.9.62
décadas, junta-se a dois dos músicos nacionais
cuja ascensão terá sido das mais prodigiosas e
fulgurantes nos úl mos anos: Gabriel Ferrandini,
jovem baterista com referências hiperbólicas, e DJ
Ride. Um concerto virtuoso, eminentemente livre,
exploratório e incendiário.

Peça de teatro ”Os Peixeiros” esgotou o Auditório Municipal de
Mirandela (2013-09-22 10:09)

O sexteto L.A. NEW MAINSTREAM reúne o
compositor e trombonista de origem alemã Lars
Arens a cinco das maiores referências da nova
geração de músicos de jazz portugueses. De
acordo com a crí ca, ≪há algum tempo que o jazz
português não soava e swingava com tal vigor e
energia≫.

O grupo de teatro En(Cena) estreou no Auditório
Municipal de Mirandela, no dia 14 de setembro,
O quarteto de ISABEL VENTURA traz um
a peça “Os Peixeiros”, esgotando os cerca de 500
trompe sta convidado para apresentar o saboroso
lugares da sala.
primeiro disco a solo da cantora. ‘Encontro
em dois momentos’, com arranjos de Marco
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Com textos e encenação da autoria dos jovens
mirandelenses do grupo En(Cena), a peça retrata
um dia de dois peixeiros que nas suas bancas
junto ao mar atendem os mais variados e caricatos
clientes. A tónica é predominantemente cómica e
até um pouco sa rica à sociedade portuguesa.

O segundo dia (6 de outubro) permi rá uma
viagem pela Geo e Biodiversidade.
Os interessados poderão efetuar as inscrições e/
ou obter mais informaçãoes até ao dia 1
de outubro através do email- geoparqueterrasdecavaleiros@gmail.com;
do
facebookwww.facebook.com/terras.cavaleiros;
ou do
telefone- 278 428 101 / 912 956 197.

A primeira encenação do grupo in tulada “O
Auto da Barca do Inferno adaptado a ilustres
portugueses” já nha demonstrado a qualidade
destes jovens de 15, 16 e 17 anos. Esta nova
exibição só veio comprovar o talento e o empenho 1.9.64
do grupo e deixou nos espetadores a vontade de
assis r a novas peças.

Bombeiro
Voluntários
de
Macedo de Cavaleiros em
obras para ampliação do quartel
(2013-09-24 11:05)

1.9.63

Geoparque Terras de Cavaleiros
comemora as Vindimas no seu
território (2013-09-24 10:58)

As equipas de combate a incêndios ﬂorestais do
disposi vo da ANPC, dos Bombeiros Voluntários
de Macedo de Cavaleiros, durante os períodos
sem intervenção no terreno, estão a efectuar
obras que visam ampliar as instalações desta
Durante os dias 5 e 6 de outubro os par cipantes Associação Humanitária, sem custos adicionais
poderão (re)viver uma das mais ancestrais para a ins tuição.
tradições do nosso território, a Vindima.
Com o arrancar dos trabalhos, espera-se melhorar
o modelo de organização, gestão administra va e
operacional.
As dimensões reduzidas do parque de viaturas,
que obrigava a que grande parte das mesmas permanecesse na parada, es veram na origem destes
feitos, estas obras visam aumentar o parque
coberto em 300 m2, reparar os muros e colocar
gradeamento na parte traseira do quartel.

O primeiro dia (5 de outubro) terá início com
o tradicional mata-bicho; seguindo-se a vindima
e uma visita à adega para a, não menos importante, prova de vinhos. O dia culminará com o
“pisa-a-pés”, ponto crucial de todas as a vidades
subjacentes a este ícone do Geoparque Terras de Foram também instalados no quartel sete ares
condicionados, quatro dos quais, oferecidos
Cavaleiros.
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pelo Hotel Muchacho, a quem agradecemos, e
os restantes foram adquiridos pela Associação
Humanitária dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros.

1.9.65

de decidir num momento o caminho a seguir e ajudar a perceber as consequências dessas decisões.
É, pois, sobre o Saber mais e o Compreender
melhor os anos da Guerra Colonial que trata esta
obra.

Oﬁcial do Exército na situação de Reforma, Aniceto
Afonso nasceu em Vinhais em 1942. Concluiu o
Os Anos da Guerra Colonial curso da Academia Militar em 1963. Cumpriu
comissões em Angola (1969-1971) e em Moçam(2013-09-24 11:53)
bique 81793-1975). Licenciou-se em História
pela Faculdade de Letras de Lisboa em 1980 e
fez um mestrado em História Contemporânea de
Portugal, pela mesma faculdade, em 1990. Foi
director do Arquivo Histórico Militar de 1993 a
2007, integrando vários grupos de trabalho e
comissões relacionadas com os arquivos de militares, a documentação e História. É membro da
Comissão Portuguesa de História Militar.
Publicou Anos da Guerra Colonial, 2009; Portugal e a Grande Guerra, 2003; e Guerra Colonial
- Angola, Guiné, Moçambique, 1997-1998 (todos
com Carlos de Matos Gomes). É autor de Portugal
e a Grande Guerra de 1914-1918, 2006; História de
uma Conspiração: Sinel de Cordes e o 28 de Maio,
2001 e Diário da Liberdade, 1995. Colaborou na
História de Portugal, 1993 e na História Contemporânea de Portugal, 1986 (ambas dirigidas por
João Medina).

Titulo: "Os Anos da Guerra Colonial
Autor: Aniceto Afonso
Saber o que aconteceu durante os anos de 1961 a
Editora: QuidNovi
1975, os anos em que a Guerra Colonial esteve no
Preço: 44,99 €
centro da nossa História, das nossas vidas. Saber
Comprar online ≫≫
o que aconteceu em cada um dos locais onde a
guerra foi travada, nas "picadas" mais perigosas,
nas "matas" do Norte de Angola e de Moçambique, nas "chanas" do Leste, nas "bolanhas" da
Guiné, a bordo de navios e lanchas, de aviões e
de helicópteros.
Saber o que pensaram os homens que decidiram a guerra, que a conduziram, que a ﬁzeram de
ambos os lados. Mas pretendemos também Compreender. Compreender por que foi assim que
os factos aconteceram, por que foram escolhidas
estas soluções e não outras.
Compreender as dúvidas dos homens que veram
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Parque Natural Regional do Vale 1.9.67 Norte, Galiza e Castela e Leão
do Tua está oﬁcialmente criado
querem uma macro-região
(2013-09-26 14:54)

(2013-09-28 09:42)

Os Presidentes da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e
da Junta de Castela e Leão, Emídio Gomes e Juan
Vicente Herrera, e o Vice-presidente do Governo
Regional da Galiza, Alfonso Rueda, reaﬁrmaram
esta quarta-feira, em Salamanca, o projeto de
organização e desenvolvimento de uma macroregião europeia.
O Parque Natural Regional do Vale do Tua está
oﬁcialmente criado com a publicação em Diário
da República do regulamento que rege a área
protegida vocacionada para o desenvolvimento
económico, anunciaram hoje os responsáveis.

A Agência de Desenvolvimento Regional do
Vale do Tua, en dade responsável pelo processo,
divulgou hoje que o regulamento do parque foi
publicado em Diário da República a 24 de setembro, dando por concluído o processo de criação
depois de um período de discussão pública.

"Assinalo como muito posi va a inicia va polí ca
de, hoje, reaﬁrmarmos e relançarmos o projeto e
a ambição da macro-região do Sudoeste Europeu,
a 1ª no espaço ibérico, fundada pelas nossas três
regiões”, aﬁrmou Emídio Gomes no encontro. "O
muito em comum que par lhamos jus ﬁca uma
estratégia conjunta e uma voz em uníssono na
Europa.”

A "Macro-região do Sudoeste Europeu”, como
é chamada, integra as regiões da Galiza, do Norte
de Portugal e de Castela e Leão e é a primeira
a formar-se na Península Ibérica. O seu projeto
foi anunciado pelas três regiões em setembro de
2010, seguindo outras experiências europeias,
Este parque surge no âmbito das contrapar das como no Bál co, no Danúbio e no Adriá co.
pela construção da barragem de Foz Tua, em
Trás-os-Montes, e dis ngue-se das restantes áreas O desenvolvimento da mobilidade e a logísclassiﬁcadas em Portugal. O seu propósito é ca, a Inves gação, Desenvolvimento Tecnológico
delimitar geograﬁcamente a zona de intervenção e o fomento das indústrias do automóvel e compara aplicação dos fundos que a barragem vai ponentes são algumas das áreas prioritárias da
disponiblizar.
macro-região do Sudoeste Europeu, cujo plano
estratégico será agora elaborado. "Juntos, somos uma comunidade de 9 milhões de pessoas",
referiu Emídio Gomes no encontro das três regiões.
"Formamos uma comunidade de conhecimento
e um mercado de trabalho mais atra vo para
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valorizar as qualiﬁcações muito elevadas que estamos a gerar nas nossas universidades e transferir Numa mensagem que assinala o Dia Mundial
conhecimento para o mundo das empresas."
do Turismo, a PTBM defende a necessidade de
desenvolver um turismo ecológico, capaz de gerir
Com esta organização, Região Norte, Galiza e os recursos segundo os critérios de uma ≪green
Castela e Leão passam a par cipar numa nova economy≫”.
arquitectura da cooperação territorial concebida
pela Comissão Europeia para ciclo 2014-2020.
“Somos, portanto, chamados a promover um
turismo ecológico, respeitoso e sustentável, que
A cons tuição de macro-regiões visa, entre certamente pode favorecer a criação de postos
outros obje vos, reforçar pactos de cooperação de trabalho, apoiar a economia local e reduzir a
entre regiões europeias, aumentar o impacto de pobreza”, aﬁrma o documento.
projetos e dinâmicas de cooperação entre regiões
que par lham interesses territoriais ou socioe- “Turismo e água: proteger o nosso futuro comum”
conómicos relevantes, reforçar a orientação e a é o tema proposto pela Organização Mundial do
aplicação com sen do estratégico de programas Turismo para este dia.
e instrumentos de ﬁnanciamento comunitário, e
conferir maior poder negocial às regiões perante Para reforçar a per nência deste tema, a dioautoridades nacionais ou comunitárias.
cese de Bragança – Miranda refere o discurso
do Papa na celebração eucarís ca do início do
A criação de uma macro-região não depende seu ministério petrino, onde Francisco convidou
nem implica a criação de novas estruturas admin- os cristãos ”a ser guardiões do desígnio de Deus
istra vas, nem custos de funcionamento.
inscrito na natureza, guardiões do outro, do meio
ambiente”.

1.9.68

A PTBM menciona ainda a mensagem do Poncio Conselho para a Pastoral dos Migrantes e
U lização sustentável dos recur- I nerantes para este dia, reforçando a importância
sos ambientais pode ajudar a da água para a “toda a a vidade humana.”
“criar postos de trabalho”, diz CP/PR

a diocese de Bragança-Miranda
(2013-09-28 11:12)

Fonte: Agência Ecclesia

A Pastoral do Turismo da diocese de BragançaMiranda (PTBM) aﬁrmou hoje que a u lização
sustentável dos recursos ambientais para o turismo pode ajudar a “criar postos de trabalho” e a
“reduzir a pobreza”.

419

1.10

Outubro

1.10.1

Homem de 74 anos de do
por homicídio e profanação de
1.10.2 Presidente da Câmara abcadáver (2013-10-05 11:10)
solvido de abuso de poder

"sinais evidentes de decomposição".

(2013-10-05 11:15)

A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de
Inves gação Criminal de Vila Real, iden ﬁcou e
deteve um homem pela presumível autoria de O presidente da Câmara de Bragança, Jorge
um crime de homicídio e profanação de cadáver. Nunes, foi hoje absolvido dos crimes de abuso de
poder e desobediência num processo que envolve
o avião de um an go adversário polí co e que se
arrasta há cinco anos.
Os crimes ocorreram no mês de janeiro de 2013,
na localidade de S. Mar nho, em Mogadouro,
mediante a u lização de uma arma caçadeira O Tribunal de Bragança absolveu também o
an go diretor do aeródromo municipal, João
municiada com zagalote.
Rodrigues, que respondia no mesmo processo por
A ví ma, um homem com 57 anos de idade, abuso de poderes.
foi posteriormente transportado para a Barragem
de Bemposta, em Mogadouro, onde veio a ser O caso foi desencadeado pelo juiz desembargador Marcolino de Jesus, que se queixou de
localizado em 08 de março de 2013.
discriminação por ter sido adversário do autarca
Entretanto a autoridade judicial de Mogadouro de- social-democrata nas eleições de 2005, pelo PS, e
cretou prisão preven va para o alegado homicida por se ter incompa bilizado com o então diretor
de um homem de 74 anos residente na freguesia do aeródromo, com quem trabalhou no Aeroclube
de São Mar nho do Peso, concelho de Mogadouro. de Bragança.
O suspeito, já transferido para o Estabelecimento Prisional de Bragança, foi de do pela
Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Local de
Inves gação Criminal de Vila Real, indiciado pela
presumível autoria dos crimes de homicídio e de
profanação de cadáver.

O tribunal não vislumbrou a prá ca de qualquer
crime por parte dos arguidos, nem que tenham
agido com o intuito de prejudicar os interesses do
queixoso ao não autorizar a hangaragem do avião.

A sentença conclui que “o presidente da Câmara indeferiu o pedido de autorização com base
A ví ma, um homem de 57 anos, foi poste- em pareceres técnicos e das cheﬁas”.
riormente transportada para a Barragem de
Bemposta, em Mogadouro, onde veio a ser local- Rela vamente ao an go diretor do aeródromo,
izado em 08 de março de 2013, apresentando já o tribunal entendeu que “à data nha poderes
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discricionários, pelo que, não havendo poder vinculado, não se vislumbra a prá ca abusiva desses Fonte: Agência Lusa
poderes”.
A sentença concluiu ainda que as decisões
tomadas veram em conta o espaço existente 1.10.3
no hangar do aeródromo municipal e a segurança
das aeronaves ali estacionadas e não encontrou
fundamentos para a alegada “vingança” invocada
pelo queixoso.

Portugueses preferem “ver as
montras” a pesquisar na Internet (2013-10-05 11:20)

O presidente da Câmara estava ainda acusado
de ter desobedecido a uma decisão do Tribunal
Administra vo e Fiscal (TAF) de Mirandela que, no
âmbito de uma providência cautelar interposta
pelo juiz, obrigava a que o avião fosse recolhido
no hangar”.
A decisão foi cumprida a 15 de novembro de
2008 com a intervenção da GNR.

Apesar do número de consumidores portugueses
que preferem pesquisar na Internet antes de
O Tribunal de Bragança entendeu que o autarca
efetuar uma compra importante ter vindo a
não foi “formalmente” no ﬁcado pelo TAF, mas
aumentar nos úl mos anos (31 %), a grande
por “interposta pessoa”, o advogado do queixoso.
maioria con nua a preferir visitar as lojas e/ou
ver as montras (68 %).
“Tinha de haver comunicação regular” para exis r
o crime de desobediência, que tem como pena
acessória a perda de mandato, no entendimento
Esta é uma tendência com maior incidência
do Tribunal de Bragança. “Não é fácil para um
entre as faixas etárias mais velhas (93 % dos
cidadão passar cinco anos com o tulo de arguido
indivíduos entre os 55 e os 65 anos pesquisam
nos jornais”, foi a reação do presidente da Câmara
primeiro nas lojas e só 6 % o fazem na Internet).
Jorge Nunes, que se mostrou “sa sfeito” com a
Já entre os jovens dos 18 aos 24 anos, o hábito
sentença, aﬁrmando que “se fez jus ça”.
começa a ser primeiro a consulta na web (65 %
contra 35 % que recorre às lojas como primeira
O advogado dos arguidos, Rui Patrício, aﬁrmou
fonte de informação). Os dados integram uma
que a decisão era a que esperava e que “é uma
análise recente do Observador Cetelem.
pedra sobre o assunto”.
Ques onado se os clientes irão intentar alguma
ação para serem ressarcidos, disse que “é apenas
uma hipótese teórica que, neste momento, não
está em cima da mesa”. Nem o queixoso, nem
o advogado prestaram declarações no ﬁnal da
leitura da sentença, mas ﬁzeram saber que vão
recorrer.

A mesma análise do Observador Cetelem veriﬁcou que os portugueses dão valor à possibilidade
de tocar nos produtos da loja, bem como à experimentação destes. Rela vamente à possibilidade
de “tocar nos produtos”, 64 % “valoriza” esta
opção e 28 % “valoriza muito”. O experimentar
os produtos na loja é “valorizado” por 67 % dos
consumidores e “muito valorizado” por 25 %.

A Câmara de Bragança nha sido anteriormente
Lojas que criam eventos ou experiências são
condenada a indemnizar o juiz desembargador
também valorizadas pela grande maioria dos
pelos prejuízos causados, na sequência do mesmo
portugueses (82 %). No entanto, esta tendêncaso, mas num processo administra vo.
cia destaca-se menos entre os indivíduos mais
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velhos: 78 % entre os indivíduos dos 45 aos 54
anos e 68 % entre os indivíduos dos 55 aos 65 anos.
A experiência in situ na loja conserva toda a 1.10.4
sua importância aos olhos dos consumidores, uma
vez que estes consideram a sua própria pesquisa
na loja como sendo, em média, a mais inﬂuente.
“Só acredito no que vejo” poderia ser o slogan
deste consumidor racional. Mesmo na era da
desmaterialização, viver “a experiência” dos produtos - vê-los, sen -los e tocá-los -, con nua a ser
o melhor modo de os comparar≫ defende Diogo
Lopes Pereira, diretor de marke ng do Cetelem.
≪

Esta análise foi realizada em colaboração com
a Nielsen e aplicada, através de um inquérito quanta vo, a 600 indivíduos de Portugal Con nental,
de ambos os sexos, dos 18 aos 65 anos, entre o
período de 26 a 27 Junho. O erro máximo é de
+0,4 para um intervalo de conﬁança de 95 %.

Apresentação de 4 livros de
Mário Correia na Traga-Mundos
– livros e vinhos, coisas e
loisas do Douro, em Vila Real
(2013-10-05 11:26)

Serão apresentados no próximo dia 11 de Outubro n livraria Traga-Mundos – livros e vinhos,
Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Ficoisas e loisas do Douro, em Vila Real 4 livros de
nance
Mário Correia.
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no ﬁnanciamento a
par culares. Com cerca de 27.000 colaboradores,
em 30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas
Personal Finance é Nº1 em França e na Europa.
Exercendo a sua a vidade sob a marca comercial
Mário Correia fundador do Centro de Música
Cetelem, disponibiliza uma gama completa de
Tradicional “Sons da Terra”, em Sendim e da edcrédito a par culares via ponto de venda (lojas,
itora e produtora musical com o mesmo nome
concessionários automóvel) e por via direta aos
– é, de igual modo, o mentor e organizador do
seus clientes: Internet e telefone.
“Fes val Intercél co de Sendim”, que teve a 14.ª
edição no início de Agosto.
O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de
referência das principais insígnias do comércio,
É um etnomusicólogo herdeiro do corso Michel
dos serviços, da banca e das companhias de seGiacome , pois ouve como ninguém os “ritmos
guros, en dades às quais aporta o seu know-how,
e as melodias ancestrais” das gentes nordes nas.
propondo o po de crédito e de serviço mais
Recolhe, há vários anos, os “tesouros musicais” da
adaptado à a vidade e estratégia comercial dos
Terra de Miranda, registando e dando a conhecer
seus parceiros. É, também, ator de referência em
a tradição musical oral que, sem o seu labor e
matéria de Crédito Responsável.
empenho, se arriscava a desaparecer. Graças à
sua inves gação, uma parte signiﬁca va da musiEm Portugal está presente desde 1993. Em
cologia transmontana está preservada, registada
2010, a fusão com o Crediﬁn deu origem ao nasciem suporte ﬁável e a ser divulgada.
mento do Banco BNP Paribas Personal Finance,
S.A., que opera sob a marca comercial Cetelem.
O Centro Sons da Terra guarda um acervo apreCom cerca de 600 colaboradores esta nova enciável de música autóctone e tradicional, sendo
dade posiciona-se como líder de mercado em
igualmente um centro de inves gação e estudo
Portugal no crédito a par culares.
aberto a todos aqueles que se interessam pela
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música tradicional.
Serão apresentados as seguintes obras de Mário
Correia: “Toques de Sinos na Terra de Miranda”
(contém CD-ROM), “Histórias de Vida dos Gaiteiros
do Planalto Mirandês ...Que de Fol’gaita Tocavam”,
“Tamborileiros & Fraiteiros da Terra de Miranda” e
“Pairavam Abutres nas Arribas” (contos).

1.10.5

Vieira (stylist), Cláudia Mentes (designer) e Bruno
Pereira (editor da Magné ca Magazine). Para
a noite está agendado umClubbing na Mão,em
parceria com aCovilhete na mão, que traráHoly
Nothinga Vila Real.O concerto terá lugar no Club
de Vila Real, pelas 23h, e o custo da entrada é
de três euros. O segundo dia do .gif inclui uma
sessão de cinemadedicada ao tema "Fashion ﬁlms:
a experiência das marcas".

No .gif - encontro de artes visuais, a palavra
.gif - encontro de artes vi- de ordem é par lha: de métodos de trabalho,
ideias e experiência proﬁssional. À excepção
suais estreia-se em Vila Real do concerto e do workshop (que está sujeito a
(2013-10-05 11:29)
inscrição prévia), as ac vidades do .gif são de
entrada gratuita.
Esta inicia va é co-produzida com a Vastaplateia e
conta com o apoio do Museu da Vila Velha, Teatro
de Vila Real, Hotel Miraneve, Restaurante Bons
Tempos, Vinho Pedro Milanos, Famous Grouse,
Epson, Kprint, Host Me, Old Back, Covilhete na
Mão. Magné ca Magazine, Diário Académico,
Akademia, IP4 e Mais Superior são os media
partners.

A primeira edição do gif - encontro de artes
visuais é dedicada à fotograﬁa de moda e terá
lugar no Museu da Vila Velha, em Vila Real, entre
1.10.6
os dias 5 e 6 de Outubro.

Douro e Estrela – In
Tourism≫ debate a cooperação
no interior (2013-10-05 11:34)
≪

Será uma oportunidade para jovens, estudantes
e interessados interagirem com proﬁssionais,
discu ndo a prá ca da Fotograﬁa de Moda para
um insight mais profundo sobre os processos
envolvidos no produto ﬁnal.
A programação do .gif arrancou com a exposição
"Flee ng" de Isa Silva, patente no Teatro de Vila
Realaté 3 de Outubro. A fotógrafa orientará, a 5
e 6 de Outubro, um workshop de "Fotograﬁa de
Moda e Pós-produção", em conjunto com Daniel
Moreira e com a presença da colecção "Careca
Cabeluda", de Cláudia Mendes.

O projecto “Douro e Estrela – In Tourism” promove o seminário “Experiências de cooperação
em territórios do Interior" na próxima sexta-feira,
na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A tarde de 5 de Outubro ﬁcará marcada pelas
conferências de André Brito (fotógrafo), Nelson
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Sobre o projecto ≪Douro e Estrela – In Tourism≫
Co-promovido pela AETUR e pelo NERGA, o
“Douro e Estrela – In Tourism” almeja melhorar os níveis de compe vidade das empresas
(especialmente micro e PME’s), através do es mulo à cooperação empresarial e da promoção da
imagem do território nos mercados internacionais.

Par lhar ideias sobre modelos de cooperação
em territórios do Interior é o mote do próximo
seminário promovido pelo projecto “Douro e Estrela – In Tourism”. A 11 de Outubro, no auditório
do edi cio de Ciências Florestais da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, alguns mentores
e/ou representantes de projectos em rede protagonizam o seminário “Experiências de cooperação O eixo central do projecto é a promoção exem territórios do Interior”.
terna do território de intervenção (Douro, Alto
Trás-os-Montes, Serra da Estrela e Beira Interior
Este seminário pretende demonstrar, junto Norte) e dos seus sectores de ac vidade, assendos cidadãos, da comunidade universitária e das tando em três pilares capazes de alavancar o
organizações associa vas, as virtudes funcionais desenvolvimento regional: a gastronomia e os
dos modelos de cooperação que se aﬁrmam, em vinhos, turismo de Natureza,touring cultural e
trajectórias de diﬁculdade e até de acentuada paisagís co.
crise, como propostas alterna vas. É disso exemplo o projecto “Douro e Estrela in Tourism”,
cujo modelo associa vo e coopera vo pode ser
repercu do noutros contextos.
1.10.7 Colonoscopia previne 40%
O vice-reitor da academia transmontana, Artur
Cristóvão, que possui também um vasto trabalho
de inves gação na área do Desenvolvimento Rural,
e a Chefe de Projecto da Estrutua de Missão do
Douro, Célia Ramos, são responsáveis pela sessão
de abertura.
O seminário contará com as intervenções de
Cláudia Domingues, da Associação do Cluster
Agro-Industrial do Centro – Inovcluster, Salomé
Caturna, da Rede Social de Macedo de Cavaleiros,
Miguel Torres, daACERT – Associação Cultural e
Recrea va de Tondela, António Mar nho, presidente da ex nta En dade Regional de Turismo
do Douro que executou o projecto da Rede das
Aldeias Vinhateiras do Douro, Celso Monteiro,
Pequenos Agricultores em Rede, e Vera Medeiros,
da Rede Empreendouro. O ponto ﬁnal da sessão
de trabalhos será colocado pelo director regional
de Agricultura do Norte, Manuel Cardoso.
O projecto “Douro e Estrela – In Tourism” tem
como objec vo a promoção integrada dosterritórios do Douro e Serra da Estrela, alicerçada na
vertente turís ca. No plano de ac vidades está
prevista a realização de uma série de seminários,
tendo o úl mo ocorrido em Janeiro, na cidade da
Guarda.
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dos casos de cancro colo-retal
(2013-10-06 23:11)

7.000 novos casos de cancro colo-retal por ano em
Portugal A Europacolon Portugal (Associação de
Luta Contra o Cancro do Intes no) alerta hoje, no
âmbito do Dia Mundial do Cancro Diges vo, para
o rastreio periódico da doença, que tem hoje uma
taxa de mortalidade próxima dos 50 por cento
e pode ser prevenida com a realização de um
método de rastreio adequado, nomeadamente
as colonoscopias.
Todos os anos surgem em Portugal mais de
7.000 novos casos, que levam à morte de 11
pessoas por dia e mais de 3.000 por ano, não
estando ainda implementado nenhum programa
de rastreio a nível nacional. Segundo a OMS, cerca
de 60 % dos casos ocorrem em regiões do mundo
que são desenvolvidas e, em Portugal, é a segunda

forma de cancro mais frequente em homens e 1.10.8
mulheres.

Sé de Miranda volta a receber ordenações (2013-10-07 07:30)

Vítor Neves, Presidente da Europacolon Portugal, sublinha que “o rastreio periódico do cancro
do cólon e do recto é fundamental para que
o diagnós co se faça quando a doença ainda
está num estádio pouco avançado, pois pode
ser curado se detetado numa fase precoce. Se
o tumor do intes no es ver num estádio menos
avançado, o tratamento desta patologia pode ser
mais eﬁcaz. Com 11 mortes diárias no nosso país,
torna-se premente reforçar o incen vo ao rastreio,
nomeadamente através de colonoscopia.
A Sé de Miranda do Douro vai acolher, em dezembro, duas novas ordenações numa cerimónia que
Segundo um estudo1 publicado recentemente há mais de 200 anos não era realizada naquela
no New England Journal of Medicine, a colono- que já foi a sede da Diocese de Bragança-Miranda.
scopia (e quando realizada de 10 em 10 anos),
pode reduzir em 40 por cento o número de casos
de cancro colo-retal.”
Na maior parte dos casos, há uma lesão no intes no que é precursora do cancro – os pólipos.
Quando o cancro colo-retal se dissemina, ou
metas za, para fora do cólon ou do recto, as
células cancerígenas podem ser encontradas nos
gânglios linfá cos.

A diocese nasceu em Miranda do Douro há 468
anos, mas desde que a sede foi transferida para
Bragança nunca mais houve ordenações naquele
espaço, agora denominado de concatedral.
O bispo José Cordeiro vai ordenar dois novos
diáconos a 08 de dezembro e decidiu realizar a
cerimónia em Miranda do Douro por acreditar que
"ajudará muito à dinamização e ao dinamismo"
que pretende criar na diocese.

Se as células cancerígenas já verem a ngido
estes gânglios, a probabilidade de se disseminarem, também, para outros gânglios linfá cos,
ou mesmo para outros órgãos, como o gado, é
elevada. Assim, a probabilidade de o tratamento
levar à cura é superior se o diagnós co da doença O mais jovem bispo de Portugal ordenou, nos
e o início do tratamento forem realizados o mais dois anos que leva à frente da diocese, cinco diáprecocemente possível.
conos e um padre, o que "nos tempos que correm
é muito bom", mas anseia por mais vocações.
A Diocese de Bragança-Miranda é das menos
populosas, com 136.500 habitantes, mas a maior
do Norte do país em território, com 326 paróquias
e 434 comunidades e conta com apenas 60 sacerdotes.
O prelado está apostado em "inverter a situação" que levou à reorganização iniciada há um
ano e prevista há meio século.
Fonte: Agência Lusa
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1.10.9

Exposição do Arquivo Pessoal fez questão de deixar aos vindouros e à sua terra
do Cónego António Mário Pinto natal, o que fez, legando o seu acervo documen(2013-10-07 08:30)

tal e pessoal ao Município de Miranda do Douro,
através de escritura de doação subscrita pelos seus
familiares em 28 de fevereiro de 2013. Atualmente
vive na cidade do Porto.

1.10.10 Diocese vai dar ajuda psicológica
a
necessitados
(2013-10-07 10:00)

De 4 de outubro a 4 de dezembro, pode ser
visitada no Arquivo Municipal de Miranda do
Douro a Exposição do Arquivo Pessoal do Cónego
António Mário Pinto.

António Mário Pinto nasceu a 7 de março de
1928 em Ifanes, tendo feito os seus estudos no
Seminário de S. José em Bragança, onde foi ordenado presbítero em 1952, tendo como primeira
paroquia Gondesende e Castrelos, no concelho de
Bragança.

A Diocese de Bragança-Miranda vai disponibilizar a par r da próxima semana atendimento à
população para ouvir angús as e problemas e
encaminhar as necessidades que surgirem para
respostas adequadas, anunciou hoje o bispo José
Cordeiro.

Foi também pároco em Babe, concelho de
Bragança, em Picote e Vila Chã da Braciosa,
no concelho de Miranda do Douro. Lecionou a
disciplina de Religião e Moral, no ano le vo de
1971/1972 na Escola Preparatória D. João III de
Miranda do Douro. Em 1973 foi nomeado missionário dos emigrantes portugueses na diocese
de Paderborn, na Alemanha, onde esteve até 1998.

O prelado adiantou à agência Lusa que o serviço
arranca na quinta-feira, na igreja de Nossa Senhora da Graça, em Bragança, e explicou que vai
funcionar semanalmente naquele dia com oito
padres disponíveis para ouvirem quem necessitar
de ajuda.

De regresso a Portugal voltou a lecionar, no
ano le vo de 1991/1992, a disciplina de Religião
e Moral na Escola Preparatória de Miranda do
Douro.

Todos aqueles casos que “ultrapassam o âmbito
espiritual serão encaminhados para um gabinete
interdisciplinar onde as pessoas possam ser ouvidas, ao nível psicológico, psiquiátrico, médico, ou
apenas de um desabafo”, como explicou o bispo.

Em 2001 foi nomeado Cónego Capitular da Sé Este apoio encaminhará também casos com
de Bragança-Miranda. Entre 2000 e 2008, exerceu outras necessidades, nomeadamente de carências
de Capelão do Hospital Distrital de Bragança.
materiais, em que o suporte serão principalmente
as ins tuições da Igreja, responsáveis por “70 %
Ao longo do seu vasto percurso pessoal e es- das respostas sociais” no Nordeste Transmontano.
piritual acumulou uma experiência de vida que
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O prelado já nha avançado com esta intenção
que ganhou força, segundo contou à Lusa, na
realidade que tem constatado nas visitas pastorais
que iniciou há ano a todos os lugares da diocese.

O bispo diocese já visitou 90 das 326 paróquias
e 203 das 634 comunidades da diocese. José
Cordeiro quer visitar todas em quatro anos e
ouvir e falar com as pessoas, sobretudo acamados,
idosos, as que vivem sozinhas ou ins tucionalA “maior necessidade” que tem observado izadas.
junto das pessoas “é a falta de carinho, a falta
de alguém que as escute que as acolha, sem Fonte: Agência Lusa
interesse, sem esperar nada em troca”. “Essa é
a maior necessidade porque felizmente no nosso
contexto, a não ser nos grandes centros, no comum das nossas aldeias não tenho sen do casos
de extrema pobreza ou de miséria. Sinto, sim, esta
necessidade do acompanhamento e da escuta
porque as pessoas vivem muito sós e muitas delas 1.10.11 Trás-os-Montes com água sucomeçam a desesperar e a desis r de viver e de
ﬁciente para o ano agrícola
dar um sen do para a vida”, aﬁrmou.
(2013-10-07 13:00)

O projeto arranca, para já, em Bragança, mas
o bispo diocesano conta também com a ajuda dos
“samaritanos nas comunidades, pessoas que estão
a fazer um papel extraordinário de dar tempo, de
ajudar aqueles que mais precisam”.
“Cada vez mais precisamos de pessoas que se
disponham a dar do seu tempo aos mais necessitados, aos pobres”, alertou.
A crise e a realidade da região têm agravado
o problema da solidão e do isolamento e o bispo
As albufeiras da região de Trás-os-Montes já
teme que nos pequenos lugares mais isolados seja
contam, a esta altura, com os níveis de reserva
agudizado pela ex nção das freguesias e a perda
de água na ordem dos 65 %.
do único elo de apoio às populações.
“Porque viam no presidente da junta ou naquele
vogal da junta na sua própria terra - e espero
Ao contrário do que aconteceu em 2012, em que
que con nue a exis r - alguém que os socorre
no mesmo período o volume rondava os 41 %,
em determinados momentos e que lhe resolve
este ano as reservas das barragens apontam para
assuntos pontuais do seu dia-a-dia”, sustentou.
um ano normal.
O pároco é, para muitas populações, o único
apoio que resta e José Cordeiro garan u que tem
pedido aos sacerdotes que, “se for necessário,
diminuam às missas, ao culto, para poderem
atender às pessoas”.

À Rádio Renascença, o diretor regional de Agricultura e Pescas do Norte, Manuel Cardoso,
revelou que este ≪foi um ano pluviometricamente
muito bom, choveu muito na primavera e foi
possível repor os níveis do ano passado que foram
extremamente baixos devido à seca≫, acrescen“Que ninguém, por falta da nossa disponibiltando ainda que ≪a u lização da água é hoje feita
idade, possa sen r-se desamparado na vida”,
de uma forma mais racional≫.
sublinhou.
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1.10.12

“Diálogos...”
exposição
colec va de pintura na Ga- Esses pintores são:Isaura Sousa trata temá leria da Biblioteca da UTAD cas mul variadas: paisagem, natureza-morta, o
(2013-10-08 21:28)

corpo na sensualidade feminina, a representação
ﬁgura va de abstracionismo com uma mescla
de cubismo são a preferência no caminho de
envolvência pictórica. As técnicas de pintura são
diversiﬁcadas, desde os riscadores como o carvão,
a sanguínea, ou o pastel, à sensibilidade do pincel,
a aguarela, o óleo ou acrílico, conjugando também
técnicas mistas.

Leonor Vaz de Carvalho inspira-se nos lugares, nas
serras e nos rostos das gentes de Trás-os-Montes.
O acrílico, o óleo, o pastel, a graﬁte e a aguarela
são as técnicas que u liza, também associadas a
≪O Movimento TRAGARTES nasceu em maio,
outras, criando texturas diversiﬁcadas que dão
no mês das cerejas, na livraria-galeria Tragaexpressividade aos seus trabalhos.
Mundos, por inicia va de António Alves.
Mariana Morais (F Maria Lotus), pseudónimo
de Fernanda Maria Fernandes Guilherme, experimenta várias técnicas, desde o óleo, o pastel,
o carvão ou aguarela. Dedica-se ao ensino da
pintura, organiza anualmente as exposições dos
trabalhos dos seus alunos, estando atualmente, o
O livreiro decidiu convidar programadores culAtelier Mariana, a desenvolver a sua a vidade, nas
turais (Ciclo Cultural da UTAD, Casa-Museu
Instalações do Centro Cultural e Regional de Vila
Maurício Penha) e pintores de Vila Real (Isaura
Real.
Sousa, Leonor Vaz de Carvalho, Mariana Morais,
Jorge Marinho) e arredores (Fernando Barros) e
Fernando Barros a auten cidade, tradição e
desaﬁou-os a criarem uma programação conjunta
modés a de realismo inegável apresentam-se-nos
para a cidade.
no redescobrir de cada tulo. Do sen mento
para o breve apontamento teórico ou desenho de
Do encontro, surgiu um movimento ar s coviagem; da maturação e da composição expericultural, que pretende mostrar as suas potenmental para a tela, quase sempre através do pincel
cialidades ar s cas, animando culturalmente a
e do acrílico.≫
cidade de Vila Real. A primeira inicia va do Movimento ar s co acontece, no dia 2 de outubro, na
Maria Olinda Rodrigues Santana, Professora
abertura do Ano Académico da Universidade de
Associada com Agregação da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.
Trás-os-Montes e Alto Douro, Coordenadora
do Ciclo Cultural da UTAD, Presidenta da AIA
Trata-se da 1.ª exposição cole va de pintura:
em Vila Real, Departamento de Letras, Artes
“Diálogos…” estará patente na galeria da UTAD, na
e Comunicação, UTAD – Quinta de Prados
Biblioteca Central, do dia 2 ao dia 28 de outubro.
[ver
h p://cicloculturalutad.blogspot.pt/201Poderá ser visitada no horário do funcionamento
3/09/dialogos-1-exposicao-cole va-de .htm l]
da biblioteca universitária.
≪TRAGARTES,
nasceu de encontros culturais
A 1.ª exposição cole va de pintura do Movino espaço TRAGA-MUNDOS, local onde a cultura
mento TRAGARTES: “Diálogos…” exibe pintura de
acontece de uma forma casual, espontânea, que
5 pintores que u lizam es los e técnicas diferentes
convida a entrar, ver e conversar com o António
e dialogantes.
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Alves. Sempre aberto a inicia vas que possam
dar voz e expressão a formas diversiﬁcadas de
cultura, dele par u o desaﬁo de se estabelecerem
parcerias entre os responsáveis por espaços de
dinamização cultural, apelando simultaneamente
a todos quantos, de uma forma ou de outra, deram
expressão às saborosas tertúlias no Traga-Mundos,
para que se associem neste projeto e tragam novas
artes e novos ar stas. Daí, TRAGARTES.≫ entre
que é, seja sempre bem-vindo, junte-se a nós...
Este evento está integrado na agenda cultural
da rede de parcerias desenvolvida entre o Ciclo
Cultural da UTAD, a Traga-Mundos e a Escola
Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real,
e a Casa-Museu Maurício Penha, em Sanﬁns do
Douro. Ar stas: Fernando Barros, Isaura Sousa,
Jorge Marinho, Leonor Vaz de Carvalho, Mariana
Morais Onde: Galeria da Biblioteca da UTAD – Vila
Real Quando: de 2 a 28 de Outubro de 2013

1.10.13

abrange, de forma voluntária, mais de 50 % dos
alunos do Agrupamento.
Nesta sessão, além dos responsáveis do Agrupamento, es veram presentes o Presidente do
Município, Artur Nunes, um representante da
G.N.R. e Manuel Ferreira em representação do
Amadeu Ferreira da Associação de Lingua Mirandesa (A.L.M).

1.10.14 10 de Outubro “ Dia Mundial
da Visão”. Principais causas de
cegueira a nível mundial são
preveníveis (2013-10-08 23:06)

Agrupamento de Escolas de
Miranda do Douro entregou
prémios aos melhores alunos
de Mirandês (2013-10-08 22:34)
As principais causas dos 285 milhões de casos
de baixa visão e cegueira no mundo são as
cataratas, as doenças da córnea com opaciﬁcação, as infeções oculares e os erros refra vos
não corrigidos.

Todas elas poderiam ser prevenidas e ou tratadas
se as populações vessem acesso a cuidados de
saúde adequados, o que não acontece na maior
Decorreu no dia 4 de outubro a 1ª sessão de
parte dos países em vias de desenvolvimento. No
entrega dos prémios da Associação de Língua
dia 10 de Outubro assinala-se o Dia Mundial da
Mirandesa aos melhores alunos de Mirandês.
Visão e a Sociedade Portuguesa de O almologia
(SPO) deixa o alerta: vigiar a saúde dos olhos é a
única forma de manter a qualidade da visão.
Foram distribuídos 10 prémios, no valor global de
1.000 euros, que serviram para recompensar os As principais causas de cegueira no mundo
melhores alunos, tanto ao nível da fala como da não são as mesmas que afetam os portugueses.
escrita.
Em Portugal, como noutros países do Mundo
Ocidental, as principais causas de baixa visão
Estes prémios pretendem es mular e dinamizar o e ou cegueira são a degenerescência macular
ensino da Língua Mirandesa que, neste momento, ligada à idade (DMI), a re nopa a diabé ca e
429

o glaucoma. “Em Portugal, embora sem dados
concretos, poderemos aﬁrmar que serão poucos
os casos de cegueira total por causas passíveis de
tratamento médico e ou cirúrgico. No entanto,
temos vindo a observar um aumento de casos
de baixa visão por re nopa a diabé ca e DMI”,
explica Paulo Torres, presidente da SPO.

melhor relação custo-bene cio;
• O número de cegos por doença infeciosa foi
bastante reduzido nos úl mos 20 anos;
• Es ma-se que haja 19 milhões de crianças com
deﬁciência visual em todo o mundo;
• Cerca de 65 por cento das pessoas com deﬁciência visual têm 50 anos ou mais, grupo etário
que corresponde a 20 por cento da população
mundial;
• O envelhecimento da população em muitos
países signiﬁca que há cada vez mais gente em
risco de desenvolver deﬁciência visual relacionada
com a idade.

O especialista sublinha que é preciso dis nguir “a cegueira legal e a cegueira médica. A
cegueira legal está presente quando a acuidade
visual é menor que 1/10 com a melhor correção
ó ca possível e ou quando o campo visual é menor
que 10 graus. A cegueira médica é a ausência de
perceção luminosa e é uma situação irreversível.
Já a baixa visão acontece quando, como o nome
indica, a visão é baixa e ou de má qualidade ó ca, 1.10.15
mas ainda permite a realização de tarefas pessoais
e proﬁssionais sem muita diﬁculdade e ou com
ajudas técnicas”.

Região Norte e Galiza relançam
cooperação com obje vos
comuns
para
2014/2020
(2013-10-08 23:10)

“Get your eyes tested” (avalie a saúde dos seus
olhos) é a mensagem escolhida para o Dia Mundial
da Visão 2013 pela Agência Internacional para a
Prevenção da Cegueira (IAPB) e a SPO replica o
conselho. Paulo Torres defende que “as visitas
periódicas ao o almologista são fundamentais,
assim como a observação dos olhos nas várias
fase da vida, como por exemplo nas crianças para
despiste da ambliopia, vulgo “olho preguiçoso”,
das mulheres grávidas ou em menopausa, cujas
alterações hormonais possam provocar doença
ocular, de todos os indivíduos na faixa etária dos
40 aos 50 anos em que surge a presbiopia, vulgo
“vista cansada” e nas faixas etárias mais avançadas
para despiste de catarata e DMI. E, obviamente, a
SPO recomenda vigilância apertada naqueles que
têm doença ocular declarada”.
Alguns factos sobre a cegueira e baixa visão
no Mundo:
• Cerca de 285 milhões de pessoas em todo
o mundo são cegas ou sofrem de baixa visão.
Destes, 39 milhões são cegos e 246 milhões têm
deﬁciência visual moderada ou grave;
• 90 % dos cegos vivem em países pobres;
• 80 % da deﬁciência visual é evitável, sendo
tratável ou passível de prevenção;
• As estratégias de reparação da visão e prevenção
da cegueira são das intervenções em saúde com
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Os Presidentes da CCDR-N e da Xunta de Galicia,
Emídio Gomes e Alberto Nuñéz Feijóo, acordaram
desenvolver um novo plano estratégico de inves mentos para a euro-região Galiza - Norte
de Portugal, para aplicação entre 2014 e 2020,
na sequência do encontro realizado hoje em
Bruxelas, à margem da "Semana Europeia das
Cidades e Regiões - Open Days".
"Estão relançadas e normalizadas as relações
de cooperação na euro-região", aﬁrmou Emídio
Gomes, na sequência do encontro. "O Norte e a
Galiza sempre es veram na vanguarda da cooperação europeia e devem assumir a sua função de
motor da cooperação entre Portugal e Espanha",
declarou.
O Presidente da CCDR-N assumiu, neste contexto, o obje vo de que a Região Norte beneﬁcie

de metade do pacote ﬁnanceiro des nado à coop- da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros,
eração transfronteiriça entre Portugal e Espanha. promove de novo a inicia va que pretende incen var o empreendedorismo nos agricultores da
Na agenda do encontro, es veram projetos localidade, que aqui têm a oportunidade de escoar
de interesse comum como a cone vidade e a os seus produtos e de ganharem escala para as
ar culação logís ca das duas regiões.
campanhas futuras.
"O Norte e a Galiza são duas economias integradas
e com enorme vocação exportadora. Não por
acaso são economias com superavits comerciais.
O que as duas regiões esperam é, entre outros
aspetos, uma ligação em ferrovia compe va,
para passageiros e mercadorias, entre Vigo, Porto
e Lisboa, concre zável no próximo quadro comunitário de apoio", aﬁrmou Emídio Gomes.

Com muita tradição agrícola, a aldeia do Lombo
é ainda hoje local com muita gente ligada à lavoura.
Terra de muita produção de Azeite, que em
tempos chegou a ter 7 lagares, conserva também
um “mito” ligado ao Figo.

Em novembro próximo, os dois presidentes re- 1.10.17
alizam o primeiro encontro formal em San ago
de Compostela. A presidência da Euro-região e
o plano de cooperação e inves mentos comuns
para 2014/2020 estarão, novamente, na agenda
de trabalhos.

1.10.16

PSD/Bragança quer que Governo clariﬁque se vai fechar
9 das 12 Finanças do distrito
(2013-10-09 08:00)

II Feira do Azeite e do Figo
na freguesia do Lombo
(2013-10-09 07:00)

O presidente da distrital de Bragança do PSD
anunciou hoje que vai tentar saber junto do Governo se tem fundamento a lista que aponta para
o fecho de nove das 12 repar ções de Finanças
deste distrito.

Nos dias 12 e 13 de outubro decorre na freguesia O Diário de No cias divulgou hoje o mapa da aledo Lombo a Feira do Azeite e do Figo.
gada reorganização dos serviços de Finanças, com
base em cruzamento de dados, nomeadamente
do Sindicato dos Trabalhadores dos Imposto, que
calcula que venham a encerrar metade das atuais
repar ções, ou seja 154 serviços, sobretudo no
interior do país.
De acordo com o mesmo mapa, o distrito de
Depois do sucesso da edição do ano passado, Bragança perde nove das atuais 12 repar ções,
a Junta de Freguesia do Lombo, com o apoio ﬁcando com os serviços tributários apenas na
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capital de distrito, Bragança, em Mirandela e em maior dotação orçamental é dirigida ao apoio
Vila Flor.
a infraestruturas cien ﬁcas e tecnológicas, que
soma 6 milhões de Euros.
Anónimo (2013-10-09 11:26:26)
Se é assim valha-nos a Santa...Só se pensa em cortar,
poupar....mas, sobra sempre p´rós mesmos desgraçados que, têm que se deslocar kms, faltar ao trabalho,
perder muito mais tempo para tratar de assuntos
nestas repar ções. Sim! Porque se agora já é um
descalabro então com três repar ções no distrito, vai
ser bonito...Cortem nos ordenados deles...

1.10.18

Para a conservação e valorização de espaços
naturais protegidos e classiﬁcados da região, o
ON.2 lança um concurso com um ﬁnanciamento
de 2 milhões de Euros. A criação e desenvolvimento de serviços das bibliotecas públicas a Norte
serão também apoiados pelo Programa, com 1,5
milhões de Euros.

Dois outros concursos servirão ainda para ﬁnanciar inves mentos de qualiﬁcação da oferta
turís ca da região e de promoção da marca “Porto
O "ON.2 - O Novo Norte" e Norte de Portugal”, com um apoio global de 1,2
lançou o úl mo pacote de milhões de euros.

concursos para ﬁnanciamento
Comunitário (2013-10-09 23:09)

A compe vidade económica e a coesão territorial são prioridades da Região Norte. Estas opções
respondem a essas prioridades e enquadramse nas possibilidades de escolha deﬁnidas pelo
Governo≫, aﬁrmou o Presidente da CCDR-N e da
autoridade de gestão do ON.2, Emídio Gomes.
≪

Tendo em vista dar con nuidade ao inves mento
na promoção e valorização das indústrias cria vas
no Norte, o ON.2 abre também um envelope de
apoios para a realização de “grandes eventos”,
com 600 mil euros.

Sistema cien ﬁco e tecnológico, património e
cultura, espaços naturais protegidos e turismo
são os domínios de inves mento privilegiados.

O “ON.2 – O Novo Norte” lançou já o úl mo
pacote de concursos para ﬁnanciamento comunitário, num total de 21,3 milhões de Euros de
apoio ao inves mento. A maior fa a deste montante des na-se à preservação e valorização do
património cultural da Região Norte, que conta
com 10 milhões de euros de apoio. A segunda
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Todos os concursos hoje lançados encerram a
8 de novembro.

1.10.19

Autarcas de Bragança avançam Os presidentes de câmara pretendem agora
com acção popular para man- socorrer-se do direito consagrado na Cons tuição
ter helicóptero do INEM da República Portuguesa que permite a todos
(2013-10-09 23:22)

os cidadãos a tulo individual ou cole vamente
promover ação popular nos tribunais em nome
de um interesse público, no caso concreto, o da
Saúde Pública.

Berta Nunes adiantou ainda que os autarcas
vão também pedir uma reunião à nova presidente
do INEM, Regina Pimentel, "para saber se vai
manter a polí ca ou reavaliar as situações".
Os autarcas de Bragança argumentam que a
re rada do helicóptero do INEM desta região viola
os protocolos celebrados entre os municípios e
Os autarcas do distrito de Bragança vão avançar
o Ministério da Saúde, em 2007, que garan am
em tribunal com uma ação popular para impedir
o meio de socorro aéreo como contrapar da do
a re rada do helicóptero do INEM de Macedo
encerramento noturno dos centros de saúde.
de Cavaleiros, anunciou hoje a presidente da
Câmara de Alfândega da Fé, Berta Nunes.
O helicóptero sediado em Macedo de Cavaleiros
é, de entre a frota aérea nacional do INEM, a que
mais ocorrências assiste em Portugal.
A autarca socialista será a anﬁtriã de uma reunião marcada para segunda-feira em que os
presidentes de câmara vão acordar a nova forma
de tentar reverter a úl ma decisão judicial, que
permite a deslocalização do meio de socorro
aéreo para Vila Real, como o Ins tuto Nacional de
Emergência Médica (INEM) pretende há mais de
um ano.

Os autarcas argumentam que "o distrito de
Bragança é o que está mais afastado dos hospitais"
de referência.
Lusa

A intenção é, explicou à Lusa Berta Nunes, 1.10.20
através de uma ação popular subscrita a tulo
individual por todos os presidentes de câmara da
região, conseguir a manutenção da aeronave até
à decisão da ação principal, que ainda corre no
Tribunal Administra vo e Fiscal (TAF) de Mirandela.

EDP Distribuição renova a
rede de Baixa Tensão em algumas localidade do distrito
(2013-10-10 07:00)

Os autarcas conseguiram, entretanto, que aquele
tribunal aceitasse uma providência cautelar que
impediu até agora a re rada do helicóptero, mas
que foi revogada em maio pelo Tribunal Central
Administra vo do Norte.
As autarquias recorreram para o Supremo Tribunal Administra vo, que rejeitou a revista
excecional do acórdão, o que permite agora ao A EDP Distribuição renova a rede de Baixa Tensão
no lugar de Santa Cecília freguesia de Seixo
INEM deslocalizar o meio aéreo.
Manhoses Concelho de Vila Flor, melhorando
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a qualidade de serviço disponibilizada aos seus 1.10.21
clientes.

Câmara Municipal de Torre
de
Moncorvo
assinalou
Implantação da República
(2013-10-10 08:00)

A EDP Distribuição, no âmbito de ações de
melhoria a que vem efetuando nas suas redes
energé cas procedeu à renovação da rede de
Baixa Tensão que serve a localidade de Santa
Cecília, Freguesia de Seixo Manhoses no Concelho
de Vila Flor.
Este inves mento compreendeu a renovação
da rede elétrica em cerca de 540 metros, com a
colocação de vinte e um apoios novos e subs tuição por cabo troçada isolado, de um extenso
troço de rede aérea de cobre nu que já apresentava fragilidades mecânicas, originando avarias
em presença de condições atmosféricas adversas.
A nova rede em condutores isolados é mais
robusta e de secção adequada, perspec vando
melhor qualidade de serviço e permi ndo uma
maior ﬂexibilidade na exploração da rede de baixa
tensão, possibilitando reconﬁgurações alternavas de alimentação aos clientes, garan ndo
sempre, a observância dos níveis de tensão regulamentares, ﬁcando também garan da reserva
de potência para fazer face a futuros aumentos de
consumos.
Interligação de duas linhas de Média Tensão
a 30 KV, entre as localidades de Travanca e Santa
Cruz no concelho de Vinhais.
No mesmo âmbito A EDP Distribuição procedeu
a interligação de duas linhas de Média Tensão a
30KV, Bragança Vinhais e Bragança Prado Novo,
para melhorar a qualidade de serviço prestada.

No passado dia 4 de Outubro, sexta-feira, o
Município de Torre de Moncorvo comemorou a
Implantação da República com um programa
cultural.

A sessão teve início com a apresentação de
uma dissertação de mestrado e uma dissertação
de licenciatura que estão relacionadas com Torre
de Moncorvo.
A primeira sobre Sistemas de Informação Geográﬁca, nomeadamente “o Desenvolvimento de
uma Ferramenta para o Cálculo de Percursos Urbanos de Cidadãos com Mobilidade Condicionada”,
da autoria de Duarte Mar ns e a segunda sobre
as “ Representações Sociais dos Jovens face à arculação Ambiente/Desenvolvimento: o Caso da
Barragem do Baixo Sabor”, da autoria do António
Durão.
De seguida foi inaugurada no Centro de Memória
de Torre de Moncorvo a exposição de pintura
“Encantos de uma Região” de Paulo César Quintã.
A exposição cons tuída por cerca de 25 obras
ﬁcará patente no Centro de Memória até ao ﬁnal
do mês de Outubro.

Para o efeito foram inves dos 168.345,00 euros na construção de 13.3 Km de linha aérea de
Média Tensão a 30KV, que permitem maior facilidade de exploração da rede energé ca e melhorar
a qualidade do serviço prestado a 7310 clientes
de Vinhais, Travanca e Santa Cruz no concelho de
No polivalente da Biblioteca Municipal decorVinhais.
reu também a apresentação do livro “Contos do
Vale da Promissão” pelo editor da Lema de Origem,
António Lopes. O autor, Carlos Carvalheira, tem
434

fortes ligações ao concelho, desenrolando-se de bem-estar das escolas e comunidades onde
os contos inseridos nesta obra no concelho de estão inseridos.
Moncorvo, nomeadamente no Castedo.
São passíveis de candidatura projetos desenvolvi[EMBED]
dos nos anos le vos 2012/2013 ou 2013/2014.
Rogério Rodrigues apresentou o livro “ A Terra
de Duas Línguas II – Antologia de Autores Transmontanos” coordenado por Ernesto Rodrigues e
Amadeu Ferreira.

O Projeto 80 é promovido pelo Governo de
Portugal em parceria com a Agência Portuguesa
do Ambiente, a Direção-Geral da Educação, a
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, o
Ins tuto Português do Desporto e Juventude, a
A antologia é cons tuída por trabalhos de au- Quercus e o Green Project Awards.
tores transmontanos entre eles alguns naturais
do concelho como António Sá Gué, Isabel Mateus, Em fevereiro e março de 2014, o Roadshow
Tiago Patrício, Carlos D’Abreu e José Mário Leite.
Projeto 80 estará de visita a 18 escolas, uma
por cada distrito nacional, durante dois dias. Na
bagagem o Roadshow Projeto 80 levará animações
e sessões de apresentação de boas prá cas.

1.10.22

Projeto 80 com inscrições aber- A edição 2013/2014 do Projeto 80 é patrocitas (2013-10-10 10:00)
nada pela Amb3E, Con nente e Sociedade Ponto
Verde.
Mais
informações
disponíveis
em:
www.projeto80.pt e www.facebook.com/Projeto8
0.

A 2ª edição do Projeto 80 desaﬁa Associações de
Estudantes do Ensino Básico e Secundário e grupos informais de alunos a apresentarem projetos
que fomentem a preservação da biodiversidade
e dos recursos naturais, o empreendedorismo, a
economia verde, a cidadania e o voluntariado.
Até 31 de dezembro os jovens têm de realizar
a pré-inscrição da candidatura dos seus projetos
em www.projeto80.pt. Etapa obrigatória para a
posterior apresentação de candidatura dos trabalhos.
Em www.projeto80.pt os jovens encontram dicas de boas prá cas relacionadas com poupança
de água e de energia, mobilidade, alterações
climá cas, entre outras temá cas de sustentabilidade. Boas-prá cas que podem ajudar a dar
forma aos seus projetos com vista ao incremento

Sobre a candidatura ao Projeto 80
Associações de Estudantes ou grupos informais
de alunos, entre os 13 e os 17 anos, podem apresentar um projeto que promova nomeadamente
a preservação da biodiversidade e dos recursos
naturais, o empreendedorismo, a economia verde,
a cidadania e o voluntariado na sua escola e
comunidade envolvente, desenvolvidos nos anos
le vos 2012/2013 ou 2013/2014.
Os jovens têm de realizar a pré-inscrição da sua candidatura no site do Projeto 80, www.projeto80.pt,
de 25 de setembro a 31 de dezembro de 2013 e
apresentar a candidatura do seu projeto entre 1
de janeiro a 31 de maio de 2014. A pré-inscrição é
obrigatória para a consequente apresentação de
candidatura.
Do leque de projetos apresentados serão selecionados seis projetos ﬁnalistas que se tornam
automa camente em candidatos ao prémio “Inicia va Jovem” do Green Project Awards Portugal
2014.
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português. Esta preferência é conﬁrmada pela
Mais
informações
disponíveis eleição, por 11 vezes consecu vas, como Marca de
em:
www.projeto80.pt
e Conﬁança. O percurso sólido ao longo destes anos,
h p://www.facebook.com/Projeto80
pontuado por inicia vas promocionais e sociais
de forte impacto e inovação, dis ngue a cadeia
Sobre Projeto 80 em 2012/2013
pela conﬁança e empa a que granjeou junto da
O “ano 0”, a primeira edição, do Projeto 80 população.
decorreu no ano le vo 2012/2013 numa inicia va
promovida pelo Governo de Portugal em parce- Sobre a Amb3E
ria com a Agência Portuguesa do Ambiente, a Amb3E é uma associação de direito privado, sem
Direção-Geral da Educação, o Ins tuto Português ﬁns lucra vos, que tem como missão a gestão de
do Desporto e Juventude, a Quercus e o Green resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
(REEE) e mais recentemente de segmentos de
Project Awards.
pilhas e acumuladores (RPA) e detém licença
O projeto visa dinamizar o movimento asso- para o exercício da ac vidade enquanto en dade
cia vo nas Escolas e promover a educação para a gestora de REEE, concedida em 13 de Março de
sustentabilidade, empreendedorismo e cidadania 2006 pelo Ministério da Economia e da Inovação
democrá ca. Entre 29 de abril e 27 de maio, e pelo Ministério do Ambiente. A Amb3E conta
o Projeto 80 assumiu o formato de Roadshow atualmente com 55 empresas associadas) e mais
tendo percorrido cerca de 5.000 quilómetros, de de 1.100 aderentes. Mais informações na página:
norte a sul do país, visitado 23 escolas do ensino www.amb3e.pt.
secundário, e impactado 28 mil alunos, onde, para
além da apresentação de projetos considerados Sobre a Sociedade Ponto Verde
como boas prá cas veram lugar várias animações A Sociedade Ponto Verde é uma ins tuição privada
promovidas pelas en dades patrocinadores do sem ﬁns lucra vos que tem por missão organizar
Projeto 80 (Amb3E e Sociedade Ponto Verde). O e gerir a retoma e valorização de resíduos de emProjeto 80 contou ainda com o apoio da ADENE.
balagens, através da implementação do Sistema
Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens
Sobre o Green Projet Awards
(SIGRE), mais conhecido como "Sistema Ponto
O
Green
Project
Awards Verde". Promover a sensibilização e educação am(www.greenprojectawards.pt) é uma inicia va biental junto dos portugueses é um dos grandes
da GCI organizada em parceria com a Agência obje vos da Sociedade Ponto Verde.
Portuguesa do Ambiente e a Quercus, tendo sido
lançado em 2008. Em Dezembro de 2011, o Green
Project Awards iniciou a sua internacionalização
com o lançamento da edição do Brasil. Em 2013,
o Green Project Awards foi também lançado em
Cabo Verde.
Con nente
O Con nente é uma referência do retalho em
Portugal, contribuindo ao longo destes mais de 25
anos de existência para a alteração dos hábitos
de consumo dos portugueses, para o desenvolvimento da economia portuguesa e para a evolução
do mercado da distribuição. O Con nente revolucionou o mercado em 1985 com a abertura do
primeiro hipermercado português e tem sabido,
desde então, inovar e adaptar-se, consolidando
a sua posição nas preferências do consumidor
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1.10.23

Manifestação
convocada
para 2 de Novembro con- A organização convida os par cipantes a ustra saída do helicóptero do arem uma peça de vestuário preta e a levarem
velas.
INEM de Macedo de Cavaleiros
(2013-10-10 23:00)

Quem não puder estar na manifestação, é convidado a "acender uma vela numa janela ou vir para
a porta com uma vela na mão".
Ilídio Mesquita reitera os argumentos que determinaram a colocação do helicóptero, em abril
de 2010, em Macedo de Cavaleiros, por ser o local
mais central da região e por o distrito de Bragança
ser o que mais longe está dos cuidados de saúde,
nomeadamente dos principais hospitais.

"O helicóptero não tem de estar para onde
Um movimento nas redes sociais está a convocar
leva as pessoas, mas onde as pessoas necessitam
para o dia 02 de novembro uma manifestação
de assistência", defendeu.
popular de apoio à permanência do helicóptero
do INEM em Macedo de Macedo de Cavaleiros.
Este helicóptero é o que mais saídas tem no
país entre a frota aérea de emergência médica do
INEM e foi colocado no Nordeste Transmontano
no âmbito dos protocolos celebrados, em 2007,
entre os autarcas da região e o Ministério da
Um movimento nas redes sociais está a convocar
Saúde.
para o dia 02 de novembro uma manifestação
popular de apoio à permanência do helicóptero
Os protocolos determinavam o encerramento
do INEM em Macedo de Macedo de Cavaleiros.
do Serviço de Atendimento Noturno nos centros
de saúde e, em contrapar da, disponibilizavam
O repto foi lançado na quarta-feira à noite no
meios alterna vos de emergência e socorro, além
Facebook pelo grupo promotor das manifestações
de uma reorganização das urgências.
de setembro de 2012, que antecederam a data
inicialmente anunciada pelo INEM - 01 de outubro
O INEM avançou em 2012 com uma reorganidesse ano - para deslocalizar o meio aéreo de
zação da frota aérea que pretendia deslocalizar
socorro para Vila Real.
para Vila Real esta aeronave para servir toda a
região Norte.
O novo protesto surge na sequência de uma
decisão judicial que permite a re rada do heOs 12 presidentes de Câmara avançaram com
licóptero do Nordeste Transmontano e a data, o
uma ação judicial por violação dos protocolos
dia de ﬁéis defuntos, vulgarmente conhecido como
e com uma providência cautelar, que foi inicial"o dia dos mortos", foi escolhida simbolicamente,
mente aceite pelo Tribunal Administra vo e Fiscal
como explicou à Lusa um dos promotores, Ilídio
(TAF) de Mirandela e permi u que o meio aéreo
Mesquita. "Pretendemos lembrar ao Governo e
se man vesse na região até agora.
ao INEM que não queremos morrer e deﬁnhar em
Trás-os-Montes", aﬁrmou.
A decisão foi revogada, em maio, pelo Tribunal
Central Administra vo (TCA) do Norte, que aceitou
A concentração está marcada para a praça das
os recursos do Ministério Público, INEM e AdminEiras, em Macedo de Cavaleiros, seguida de uma
istração Regional de Saúde do Norte e indeferiu a
caminhada até ao heliporto onde está sediado o
providência cautelar.
meio aéreo.
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Os autarcas recorreram para o Supremo Tribunal
Administra vo que negou a revista excecional do
acórdão do TCA, o que permite ao INEM re rar o
helicóptero de Macedo de Cavaleiros.

Dos 30 milhões de euros pagos em salários e
dos cerca de cinco milhões de euros gastos em
aquisição de bens, serviços ou com fornecedores,
o especialista considera que cerca de 30 % ﬁca na
cidade.

Os presidentes de Câmara reúnem-se na segundafeira, em Alfândega da Fé, para decidir avançar Depois, acrescenta os gastos dos estudantes.
com uma ação popular a ﬁm de reverter a situação. "Admi ndo que 5.000 são assíduos e que gastam
em média no comércio e serviços locais cerca de
300 euros por mês, são cerca de 15 milhões de
HFI // JGJ
euros por ano", salientou.
Lusa
O professor re ra destas contas os dois meses
de férias, em que os estudantes saem de Vila Real.

1.10.24

Universidade gera impacto
Os gastos dos estudantes são essencialmente
económico de 38ME por ano com a alimentação e bebidas, vestuário e rendas
em Vila Real (2013-10-11 07:00)
de casas, que representam um mercado paralelo
de importante signiﬁcado nesta cidade.
João Rebelo junta às contas "o efeito mul plicador sobre a vidades a montante e jusante",
cujo valor diz que é di cil de calcular, mas que
admite que se possa aproximar dos 12,75 milhões
de euros.

Isabel Dias, gerente de um café, disse à agência Lusa que 90 % dos seus clientes são estudantes
da universidade. É por isso que refere que, nos
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
meses de férias, pra camente "não se trabalha"
(UTAD) gera um impacto económico de cerca
porque a cidade "ﬁca vazia".
de 38 milhões de euros por ano, em Vila Real e
arredores, segundo uma es ma va apresentada
Sem a UTAD admite que não nha o negócio,
pelo professor de economia João Rebelo.
mas lamentou que "os estudantes sejam pouco
acarinhados na ’bila’".
A academia foi criada em 1986 e, desde en"Toda a gente quer os estudantes cá para alutão, a cidade de Vila Real foi crescendo também
gar casas, para irem a restaurantes, cafés ou bares,
ao ritmo do desenvolvimento da UTAD, dos seus
padarias, sapatarias ou lojas de roupa, tudo funfuncionários e estudantes.
ciona com os estudantes, mas depois, na semana
das barraquinhas ou do caloiro tudo se queixa
Atualmente trabalham ali perto de mil pessoas,
do barulho", assegurou. Também José Rodrigues,
entre docentes e não docentes, e estudam 7.400
responsável por uma padaria/pastelaria, salientou
alunos.
que uma percentagem "muito signiﬁca va" dos
seus clientes são da universidade.
O professor de economia João Rebelo fez as
contas e concluiu que a universidade gera um
"Se não houvesse universidade acho que muitos
impacto económico em Vila Real e concelhos
de nós não estávamos de portas abertas. Os
limítrofes na ordem dos 38 milhões de euros
estudantes geram uma grande movimentação de
anuais.
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dinheiro em Vila Real a todos os níveis", frisou.

o desenvolvimento agrícola do concelho, um dos
setores com mais peso na economia local.

O professor João Rebelo concluiu que a UTAD
"gera um valor muito fundamental para a sus- São cerca 270 ha que compõem este perímetro e
tentabilidade quer da economia da cidade quer da onde predominam o olival, o cerejal, o amendoal
região".
e várias hor colas. A requaliﬁcação deste sistema
poderá vir a dar o impulso necessário ao aumento
E, para o docente, este efeito é claramente e melhoria das produções, permi ndo também
visível na evolução da população nas úl mas ganhos de eﬁciência na gestão de um importante
décadas e no próprio poder médio de compra recurso como é a água.
concelhio que diz que é superior à média nacional,
a ngindo um índice 102,5 %.
O atual sistema, já com cerca de meio século,
encontra-se em avançado estado de degradação,
Em 1970, o concelho nha 43.657 habitantes, conduzindo a muitas perdas de água e consenúmero que subiu para os 51.850 em 2011. João quentemente a uma deﬁciente u lização da
Rebelo frisou ainda que, na úl ma década, Vila mesma. A reabilitação deste perímetro de rega
Real foi o único concelho do Douro onde aumentou vai conduzir a uma maior sustentabilidade no uso
a população.
da água, evitando desperdícios e melhorando a
eﬁciência da rega. Um inves mento de cerca de
1milhão e 700 mil euros que vai beneﬁciar de
forma direta e indireta cerca de 350 agricultores.

1.10.25

Reabilitação do Regadio da Barragem da Esteveinha. Obras As obras, da responsabilidade da DGADR, devem arrancar ainda durante o mês de outubro,
avançam durante este mês prevendo-se a conclusão em abril de 2014.
(2013-10-11 09:00)

1.10.26 Orquestra Sinfónica da Esproarte vai dar concerto
na Casa da Música (Porto)
(2013-10-11 12:47)

Foi assinado, no salão nobre dos Paços do Concelho de Alfândega da Fé, o auto de consignação
das obras de reabilitação do perímetro de rega
da Barragem da Esteveinha.

A sessão contou com a presença de representantes da DGADR- Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural -, Associação de Beneﬁciários de Alfândega da Fé, Execu vo Municipal
e empresa responsável pela obra. Na altura foi
relembrada a importância desta intervenção para

Dando con nuidade ao seu extenso e pres giante
currículo, a Orquestra Sinfónica da Esproarte vai
atuar mais uma vez na Casa da Música, na cidade
do Porto, no próximo domingo, dia 13 de outubro,
pelas 16 horas.
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A sala onde se apresentará dispõe das mais Uma obra que con nuará a cruzara a doçura
dignas condições para acolher o conjunto de da voz de Emmy Curl com a beleza crua da terra
músicos que compõe esta orquestra, resultando de onde vem (Vila Real, Trás-os-Montes).
seguramente num espetáculo memorável.
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Para a promoção deste concerto foram desen- Quando: 31 de Outubro de 2013-10-12
volvidas várias ações, entre as quais passatempos Hora: 21: 30 horas
na Rádio Terra Quente e parcerias com o Comércio
Tradicional de Mirandela, uma inicia va da Associ- A tocar: Emmy Curl
ação MIRCOM.
A Câmara Municipal de Mirandela dispõe ainda
de convites para oferecer a quem queira assis r à 1.10.28
atuação da Orquestra Sinfónica na Casa da Música,
podendo ainda ser solicitados.

"Salto" de TOK’ART no
Teatro Municipal de Bragança
(2013-10-13 10:01)

1.10.27

Emmy Curl atua no Teatro Municipal de Bragança a 31 de Outubro (2013-10-12 10:22)

Em 2009, André Mesquita venceu com Echoes
from Elsewhere a segunda edição do Uncontainable, concurso para jovens coreógrafos
promovido pelo Ballet Real da Flandres, tendo
ainda sido dis nguido no Interna onales SoloTanz-Theater Fes val de Estugarda, com Lake.
Nascida Catarina Miranda, em Vila Real, Emmy
Curl é compositora, cantora, letrista, produtora,
ar sta gráﬁca e integra todas as áreas, numa assumida ﬁlosoﬁa “do it yourself”, que resulta num
universo próprio, onírico mas contemporâneo.

Marcos decisivos na aﬁrmação internacional
daquele que é, entre nós, uma das forças cria vas
da TOK’ART – Plataforma de Criação, que fundou
em 2006 com a bailarina Teresa Alves da Silva. Em
Salto, o coreógrafo reincide no diálogo das possibilidades entre o pensamento contemporâneo e o
Emmy Curl tem vindo a conquistar e ﬁdelizar corpo.
um público crescente que acompanha a sua carreira através das redes sociais. “Origins” está, aliás, No toque descon nuo das ideias e na sua
disponível para download gratuito no facebook da tradução no elemento “encantado” do corpo
ar sta.
em movimento, encontramos o que parece ser
uma contrariedade: um corpo de dança e de deEm “Origins” Emmy Curl mantém a personali- sejo traduzível. Corpo de salto, salto que é matéria
dade musical que já deu a conhecer, tentando do pensamento, salto – ele próprio pensamento.
ao mesmo tempo levar as canções por caminhos
novos.
coreograﬁa e ﬁgurinos
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André Mesquita
"O panorama para já é sombrio", aﬁrmou os
espaço cénico
jornalistas João Cabral, coordenador do LEA.
Xana Monteiro, André Mesquita
desenho de luz
Nuno Salsinha, André Mesquita
música
1.10.30 Plano mul modal pretende
Miguel Oliveira, David Lang, Eluvium, Adam
"ressuscitar" linha férrea do
Tendler
Tua (2013-10-14 06:00)
assistência de coreograﬁa
Filipa Peral nha
interpretação
Teresa Alves da Silva, Miguel Oliveira
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 19 de outubro de 2013
Hora: 21:30 horas

1.10.29

Inves gadores
alertam O inves gador do MIT Portugal Eduardo Beira
para perigo de ex nção considerou hoje, em Alijó, que o plano mul da
gralha-de-bico-vermelho modal proposto para o Tua, que junta o comboio,
(2013-10-13 23:02)

funicular ao barco, vai "permi r ressuscitar" a
linha ferroviária do Tua.

"É um mal menor, é o passar dos tempos, as
infraestruturas também morrem, não são eternas.
É aquilo que é possível fazer com uma linha que foi
feita há 130 anos em condições e circunstâncias
completamente diferentes", salientou o responsável.
Inves gadores alertaram em Vila Real, para
o risco de ex nção que corre a gralha-de-bicovermelho nos próximos 20 anos e cuja população,
atualmente, se es ma que ronda as 500 aves em
Portugal.

Eduardo Beira coordena o estudo histórico da
linha ferroviária do Tua e do vale do Tua, que
envolve ainda inves gadores da Universidade
do Minho, e está a ser realizado no âmbito do
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua.
A construção deste empreendimento implica
a submersão de parte da linha ferroviária do Tua.
Em consequência disso, foi elaborado um plano
de mobilidade, que está a ser gerido pela Agência
de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua
(ADRVT), e vai implicar um inves mento de 40
milhões de euros.

Especialistas nacionais e internacionais par ciparam no 4.º Workshop Internacional para a
Conservação da Gralha-de-bico-vermelho, organizado pelo Laboratório de Ecologia Aplicada (LEA),
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
À EDP caberá um inves mento de 10 milhões
(UTAD).
de euros, enquanto os 30 milhões de euros serão
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provenientes de fundos comunitários.
Para o Tua propõe-se um sistema mul modal,
que começará pelo transporte ferroviário até à
barragem, com subida do paredão através de
um elevador panorâmico (funicular) e depois
viagem de barco até à Brunheda, onde se entrará novamente no comboio até Mirandela. A
linha será reabilitada entre a Brunheda e o Cachão.

A barragem de Foz Tua representa um inves mento de 370 milhões de euros e deverá entrar
em funcionamento em setembro de 2016.
A construção deste empreendimento tem sido
muito cri cada por ambientalistas e defensores da
linha do Tua.
Lusa

"Isso é um ressuscitar de uma linha que, neste
momento, está parada", salientou Eduardo Beira.
Para o inves gador, este plano, dentro de um
contexto especialmente turís co, "pode ser uma 1.10.31
grande oportunidade para a região".

Mirandela acolheu formação
de árbitros (2013-10-14 08:00)

"Um renascimento em moldes um pouco diferentes, mas o possível numa linha com 130 anos e
construída com caracterís cas que tornam muito
di cil a sua reabilitação como linha de transporte
interlocal", frisou.
O especialista falava à margem da conferência
internacional "Railroads in Historical Context" que
reúne, em Alijó, 40 inves gadores internacionais,
operadores turís cos do Douro e responsáveis
Decorreu na noite da passada sexta-feira, no
pela EDP.
Pavilhão do Inatel em Mirandela, uma ação de
O operador Ricardo Costa, que trabalha na zona do formação da Federação Portuguesa de Hóquei
Pinhão (Douro), aﬁrmou que a sua empresa está des nada a árbitros.
interessada neste novo produto turís co proposto
para o Tua, que diz que pode potenciar a vinda de
mais turistas ao território.
"É uma área nova, é uma captação de negócio novo que tem vantagens e riscos enormes,
há aqui aspetos delicados a ter em consideração
uma vez que vai haver interligação entre barco,
funicular e comboio. Temos que ar cular tudo
isto", salientou.

Este po de formação pretende habilitar jogadores dos escalões de sub-18 ou seniores a
dirigirem jogos nos escalões de sub-11, sub-13 e
sub-15.

Segundo o regulamento da Federação, os clubes
Também a operadora Ma lde Costa considerou que jogam em casa são responsáveis por apresenque este produto pode ser "uma mais-valia" que tar pelo menos um árbitro devidamente habilitado
se pode ar cular com o trabalho já desenvolvido para dirigir os encontros dos escalões de formação.
pela sua empresa no Douro.
Par ciparam nesta ação de formação lecionada
David Salvador trabalha na parte do Douro In- pelo árbitro internacional Pedro Santos diversos
ternacional e considerou também que se trata de atletas do Clube Amador de Mirandela.
um "projeto com muito futuro e hipóteses".
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1.10.32

Barragem do Tua dá oportu- "Os engenheiros têm geralmente poucas opornidade única de estudar de- tunidades de encontrar edi cios para deitar
struição de edi cios e pontes abaixo, ou de estruturas, pontes para destruir, de
(2013-10-14 09:30)

forma monitorizada, com vista a estudos estruturais", salientou.

Objeto de estudo vão ser, por exemplo, os edi cios das estações, os muros de suporte da linha,
as pontes ou os túneis.
"Também se aprende e muito com a destruição, se ela for feita de maneira controlada, para
rar dados sobre as resistências estruturais e
para poder depois fazer melhor conservação",
sustentou.
A Barragem de Foz Tua vai dar uma oportunidade
única aos engenheiros de destruírem, de forma
monitorizada, edi cios, muros e pontes, para
estudarem resistências estruturais e fazerem
melhor conservação das construções da época da
linha do Tua.
"É uma novidade na área da engenharia, com
vista a tornar as reabilitações e as recuperações de
construções, que usavam aquele po de técnicas,
mais seguras, perfeitas e mais fáceis", aﬁrmou
hoje o inves gador Eduardo Beira, do MIT Portugal.

Para o inves gador, esta "é uma componente
rela vamente original do estudo porque esta
parte de história de construções é menos habitual
do que a história propriamente da visita do rei ou
das biograﬁas das pessoas".
A inves gação sobre a linha do Tua junta engenheiros, economistas, arquitetos, humanistas
e sociólogos com o obje vo de revelar uma visão
mul disciplinar do impacto dos caminhos-deferro.
PLI // JGJ
Lusa/Fim

Eduardo Beira coordena o estudo histórico da
linha ferroviária do Tua e do vale do Tua, que
envolve ainda inves gadores da Universidade
do Minho, e está a ser realizado no âmbito do
1.10.33
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua.
Há dois anos que a EDP está a construir a Barragem
de Foz Tua, entre os concelhos de Alijó (Vila Real)
e Carrazeda de Ansiães (Bragança), que se prevê
que entre em funcionamento em meados de 2016.

Sónia
Pereira
medalha
no

conquista
Mundial

(2013-10-14 11:00)

Este empreendimento implica a submersão
de parte da linha ferroviária do Tua, construída há
cerca de 130 anos.
O inves gador, que falava em Alijó, à margem
de uma conferência sobre a linha, referiu que,
antes de se começar a encher a barragem, vão ser
feitos trabalhos experimentais, aproveitando as A mirandelense Sónia Pereira brilhou uma vez
mais além fronteiras ao conquistar nos Mundiais
estruturas que vão ﬁcar submersas.
da WAKO, em São Paulo (Brasil), uma medalha
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de bronze.

os próximos 4 anos. Duarte Moreno, eleito pelo
Par do Social Democrata, assume a presidência
da autarquia composta agora por 3 representantes
do PSD, 3 do PS e 1 do CDS.

No seu discurso, o novo Presidente da Câmara,
Sónia Pereira compe u em low-kick “-48kg” e depois de dirigir “uma saudação muito especial e
disputou as meias-ﬁnais da compe ção tendo calorosa aos Macedenses”, apelou a um “trabalho
defrontado a atleta italiana Valéria Cabraz com de cooperação com as ins tuições, assim como
quem acabou por perder por 2-1.
com os empresários e comerciantes de Macedo” e
ao consenso entre os diferentes par dos.
Os Campeonatos Mundiais da WAKO em Lowkick e K1 decorreram entre os dias 28 de setembro “Costumo dizer que todos já somos poucos. É,
e 6 de outubro no Brasil.
portanto, hora de todos serem parte da solução. É
hora de es mar o nosso concelho e de contribuir
De 18 e 26 de outubro, Sónia Pereira vai estar para a sua valorização. Da minha parte podem espela primeira vez nos World Sport Accord Combat perar transparência e muito diálogo nas decisões.”
Games que vão decorrer em São Petersburgo,
na Rússia. Nesta compe ção reconhecida pelo Para o mandato conﬁado pelos Macedenses,
Comité Olímpico Internacional, a atleta mirande- assume que “eu e a minha equipa cumpriremos
lense irá compe r na variante de Full Contact e escrupulosamente os compromissos que assumiuma vez mais a expecta va é a de poder chegar às mos ao longo da campanha eleitoral.” Consciente
de que “o caminho que temos pela frente não será
medalhas.
fácil”, lamentou “o crescente empobrecimento do
interior do país que o Estado e os sucessivos governos têm seguido”, e mostrou-se determinado
1.10.34 "Cumpriremos os compromis- em ser “uma voz sempre a va na defesa de uma
estratégia e direções diferentes.”

sos assumidos ao longo da campanha eleitoral" (2013-10-14 23:00) Duarte Moreno pretende para o concelho de

Macedo de Cavaleiros um caminho “forçosamente
diferente do seguido no país” e assegura um alívio
“na carga ﬁscal que recai sobre os Macedenses e sobre as empresas.” Defende “condições de acesso
à educação iguais para todas as crianças; um
concelho com condições de atração económica
vantajosas rela vamente aos seus vizinhos, respondendo às necessidades ao nível do emprego;
os nossos jovens terão aqui oportunidades para se
ﬁxarem; queremos que uma camada da população
tão vulnerável como os idosos veja os seus apoios
Duarte Moreno sublinha no discurso da tomada
intensiﬁcados.”
de posse que serão "cumpridos escrupulosamente
os compromissos que assumimos ao longo da
Além de Duarte Moreno, que assume a Presidêncampanha eleitoral”.
cia, tomaram hoje posse como vereadores da
Câmara Municipal: Rui Manuel Rodrigues Vaz (PS);
Carlos Manuel Pinto Barroso (PSD); Fernando Rui
Castanheira Pinto (PS); Maria Helena Rodrigues
Magalhães (PSD); Maria Manuela dos Santos (PS);
Decorreu ontem o ato de instalação da CâRui Jorge da Silva Costa (CDS).
mara Municipal de Macedo de Cavaleiros para
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Este é o primeiro mandato com esta composição,
Autarca defende manutenção de Helicóptero resultante da Reorganização Administra va do
do INEM e da Repar ção das Finanças
Território das Freguesias, que em Macedo de Cavaleiros de 38 para 30 as freguesias do concelho, de
“Estarei na linha da frente na defesa dos interesses acordo com a Lein.º 22/2012 de 30 de Maio.
da nossa população” assumiu Duarte Moreno em
declarações à comunicação social após a tomada Nesta primeira sessão, foi eleita por larga maioria
de posse como Presidente da Câmara Municipal a cons tuição da Mesa da Assembleia Municipal,
de Macedo de Cavaleiros. Em causa estão no cias presidida agora por António Afonso, com José
que dão conta do encerramento da Repar ção de Madalena e Clemen na Gonçalves como 1º e 2º
Finanças da cidade e a decisão do Supremo Tri- secretário, respe vamente. As propostas de alterbunal de Jus ça em rejeitar a providência cautelar ação ao Regimento serão indicadas na reunião da
com que os Municípios do distrito de Bragança Comissão Permanente a realizar em breve.
pretenderam travar a re rada do Helicóptero do
INEM.
Foram também eleitos Edgar Fragoso (efe vo)
e José Génio (suplente) como representantes
O autarca mostrou-se muito descontente com das juntas de freguesia para o XXI Congresso da
“o empobrecimento em que o desaparecimento Associação Nacional de Municípios Portugueses,
de serviços nos tem colocado, num ciclo vicioso juntando-se ao Presidente da Câmara Municipal e
que não pode con nuar a bem do interior e do Presidente da Associação Municipal.
país como um todo.” “Farei todos os esforços para
que o meio aéreo do INEM se mantenha no distrito
de Bragança. Nesta altura decorre uma reunião
em Alfândega da Fé, dei conta à Sra. Presidente
da minha ausência na mesma, dado que estava 1.10.35 Áreas metropolitanas e associações de municípios recebem
agora a tomar posse, e demonstrei também o meu
total empenho e apoio à providência cautelar no
o mesmo do que em 2013
âmbito de uma ação popular que estava em cima
(2013-10-17 10:19)
da mesa”, disse.
No que se refere à Repar ção das Finanças,
Duarte Moreno revelou ter efetuado contactos na
“semana passada” que lhe asseguraram que “as
no cias saídas na comunicação social não nham
fundamento e que tal não deveria merecer a nossa
preocupação. Manter-nos-emos, no entanto atentos a esta situação na defesa da manutenção
deste e de outros serviços próximos da nossa
população.”
As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e as
Assembleia Municipal instalada para o mandato comunidades intermunicipais vão receber em
2013/2017
2014 o mesmo montante que receberam este
ano, cerca de 5,5 milhões de euros, apesar da
Tomaram também assento os deputados mu- reforma que reduziu o número destas estruturas
nicipais para o novo mandato autárquico. A intermunicipais.
Assembleia Municipal é agora composta por 61
membros, 31 deputados eleitos diretamente e 30
por inerência dos cargos de cidadãos mais votados
Segundo a proposta de lei de Orçamento do Esnas listas às Assembleias de Freguesia.
tado (OE) para 2014 entregue hoje na Assembleia
da República, a que a Lusa teve acesso, é a Área
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Metropolitana do Porto que recebe uma verba an go bispo tenha alta do hospital, ﬁcará na
maior, de 673.269 euros, ao passo que à Área Fundação Betânia, em Bragança, uma ins tuição
Metropolitana de Lisboa estão des nados 522.591 de solidariedade social para idosos.
euros.
Natural de Lamego, António José Rafael conAs comunidades intermunicipais (CIM) foram duziu a diocese de Bragança-Miranda durante 22
reduzidas de 23 para 21, alterando a organização anos, entre 1979 e 2001, tendo-lhe sucedido Andos municípios em Trás-os-Montes e no Centro tónio Montes Moreia, que deu lugar, há dois anos,
do país, num novo mapa que faz coincidir as ao mais jovem bispo de Portugal, José Cordeiro.
fronteiras das CIM com as das sub-regiões NUT
(Unidades Territoriais Esta s cas) III. As 21 CIM
têm até ao ﬁnal de outubro para nomear os seus
dirigentes para os próximos quatro anos.

1.10.37 Onze escolas do Distrito de Bragança candidatas a ≪Heróis da
Fruta≫ para prevenir obesi1.10.36 An go bispo de Bragança, Andade infan l nas escolas
tónio José Rafael, hospitalizado
(2013-10-17 23:02)
(2013-10-17 19:14)

O bispo emérito da Diocese de Bragança-Miranda,
António José Rafael, encontra-se hospitalizado
no hospital de Vila Real, sendo a sua situação
clínica considerada ≪estabilizada≫, segundo um
comunicado divulgado hoje (17) pela diocese.

O an go bispo de Bragança-Miranda, de 87
anos, ≪teve um princípio de AVC que afetou o
lado esquerdo, sobretudo o braço e perna. De momento a situação está estabilizada e com alguma
evolução posi va≫, de acordo com informação
divulgada.

A terceira edição do projecto ≪Heróis da Fruta –
Lanche Escolar Saudável≫ desenvolvido pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade
Infan l – entrou, esta semana, na sua 1ª etapa
que inclui um programa educa vo de intervenção
mo vacional com o objec vo de aumentar o consumo diário de fruta nas crianças até aos 10 anos,
contribuindo para a prevenção da obesidade
infan l e das restantes doenças associadas.

No ano le vo 2013/2014 serão abrangidos por
esta inicia va gratuita 70.357 alunos, de 3.253
turmas, de 1.159 creches, pré-escolar, jardins de
infância e escolas básicas do 1º ciclo de todos os
distritos do país, incluindo as regiões autónomas
António José Rafael foi internado no dia 12 da Madeira e dos Açores. O arranque oﬁcial foi
outubro, sábado, e esteve até segunda-feira com assinalado com uma visita à Escola Básica e Jardim
prognós co reservado na Urgência, passando de Infância Birre nº2 no Cobre em Cascais, que
implementa pela primeira vez, este projeto.
agora para uma enfermaria.
A Diocese dá ainda conta de que logo que o Mário Silva, Presidente e fundador da APCOI,
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que também esteve presente neste arranque
oﬁcial aﬁrma que “esta terceira edição do projeto
Heróis da Fruta superou todas as expecta vas
da organização. Nesta edição a APCOI conseguiu
envolver mais crianças do que o total das duas
edições anteriores juntas. Um número que só
foi possível de alcançar devido ao envolvimento
das diversas autarquias que este ano le vo se
associaram a esta inicia va.”

ais, desde representantes de autarquias ou outras
en dades parceiras e algumas ﬁguras públicas das
artes e do desporto: Pedro Morais Soares, Presidente da União das Juntas de Freguesia Cascais
e Estoril, Conceição Noronha e Gertrudes Farião,
Representantes da Câmara Municipal de Setúbal
Carla Andrino, Actriz e Psicóloga Sónia Lopes, Bicampeã Ibérica 24 horas BTT, Sara Carmo, Campeã
de Portugal em Absolutos, Vela Bernardo Freitas,
Velejador da equipa ROFF/Cascais Sailing Team.

De 15 de outubro de 2013 a 24 de Janeiro de
2014, os professores e educadores expõem na
sala de aula o ≪Quadro de Mérito dos Heróis –
Hoje Comi Fruta≫ e sempre que um aluno comer
uma porção de fruta ao lanche deverá assinalar
junto ao seu nome uma estrela de ≪Herói da
Fruta≫ como forma de recompensa imediata pelo
comportamento correcto.

No distrito de Bragança par cipam Jardim de
Infância de Bragança o Jardim de Infância de
San ago, Centro Infan l Cinderela, Centro Infan l
da Côxa, Centro Infan l S. João de Deus, Escola do
1º Ciclo Dr. Diogo Albinode Sá Vargas, Jardim de
Infância de Felgar, Nuclisol Jean Piaget de Mirandela, Jardim de Infância de Mirandela, Jardim de
Infância de Sendim, Jardim de Infância de Torre d.
Em cada semana, os professores são convida- Chama, e Centro Escolar Visconde Vila Maior
dos a explorar diversos temas, através de ﬁchas de
trabalho e planos de a vidades para realizar em SOBRE O PROJETO ≪HERÓIS DA FRUTA – LANCHE
aula, que além de incen varem ao consumo de ESCOLAR SAUDÁVEL≫Depois do sucesso das
fruta nas quan dades recomendadas pela OMS edições anteriores que envolveram no total
(Organização Mundial de Saúde), levam também 63.348 alunos de 3.435 turmas de 1.332 jardinsàs crianças lições importantes sobre saúde, ali- de-infância e escolas básicas do 1º ciclo, o projeto
mentação, culinária, agricultura, a vidade sica, ≪Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável≫ rerespeito pelo ambiente e bem-estar emocional, gressa às escolas no novo ano le vo para combater
que as ajudam a crescer saudáveis, a vas e felizes a obesidade infan l e restantes doenças associna escola, mas também em casa.
adas.
Finalmente, todas as turmas terão de inventar
uma letra para o ≪Hino da Fruta≫ e enviar um
video cria vo com os alunos a cantá-lo. Os vídeos
estarão disponíveis para votação do público de
10 de Fevereiro até 10 de Março de 2014, no
endereço www.heroisdafruta.com. Os 60 ≪Hinos
da Fruta≫ mais votados serão analisados pelo júri
que escolherá três vencedores. O júri escolherá
ainda mais um hino vencedor de entre os que não
chegarem a ﬁnalistas.
As escolas premiadas no desaﬁo "Hino da Fruta"
recebem a visita da APCOI com a "Festa dos
Super-Heróis da Fruta" que inclui uma peça de
teatro-intera va para comemorar a importância
que estes alimentos têm para a saúde das crianças,
entre outras surpresas.
Es veram presentes vários convidados especi-

De acordo com os resultados de uma sondagem realizada junto de uma amostra de 120 professores e
educadores no ﬁnal da úl ma edição, 92 % destes
referem que o projeto teve um “Bom” ou “Muito
bom” impacto junto das crianças, aumentando
o seu conhecimento sobre escolhas alimentares
saudáveis.
Por outro lado, segundo os resultados preliminares da primeira edição do projeto ≪Heróis da
Fruta – Lanche Escolar Saudável≫ que decorreu no
ano le vo 2011/2012, veriﬁcou-se um aumento
de 26 % no consumo diário de fruta, em relação
ao consumo reportado antes da intervenção. Isto
signiﬁca que no primeiro dia da intervenção 55
% das crianças comiam fruta no lanche da escola
e que no úl mo dia eram já 81 % das crianças
a ingerir fruta nesta refeição. Estes são apenas
os primeiros resultados e referem-se apenas às
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1.10.38 PEV preocupado com encerramento de repar ções de ﬁO relatório ﬁnal deste estudo, que incidirá sonanças do distrito de Bragança
escolas analisadas na região da grande Lisboa.

bre as duas edições já realizadas será publicado
até ao ﬁnal de 2013 e conterá mais resultados
sobre o impacto do projeto nas crianças e fará uma
análise por região e outros critérios relevantes.

(2013-10-17 23:09)

SOBRE A APCOI – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
CONTRA A OBESIDADE INFANTILA Associação
Portuguesa Contra a Obesidade Infan l (APCOI)
é uma organização não governamental, sem ﬁns
lucra vos, fundada em 2010, cuja missão é ajudar
a criar um mundo melhor para as futuras gerações,
através de inicia vas que valorizem a saúde das
crianças, promovam o combate ao sedentarismo
O Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlaou à má nutrição e previnam a obesidade infan l
mentar “Os Verdes”, entregou na Assembleia
e todas as doenças associadas.
da República uma pergunta em que ques ona
o Governo, através do Ministério de Estado e
A APCOI é composta por um grupo de volundas Finanças, sobre o eventual encerramento
tários preocupados com a saúde infan l, que
de repar ções de ﬁnanças no Distrito de Brase mobilizam em torno da responsabilidade de
gança, “o que cons tuiria um autên co golpe na
transmi r melhores hábitos de vida às crianças,
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos
ajudando-as a escolher as opções mais saudáveis.
desta região” refere num comunicado o Par do
≪O nosso modelo de atuação incide na criação
Ecologista “Os Verdes”.
de ações e campanhas de prevenção, projetos de
intervenção social e programas de formação sobre
O memorando de entendimento negociado pelo
nutrição e exercício sico dirigidos às crianças, às
anterior governo do Par do Socialista e subscrito
famílias e às comunidades escolares≫ (Mário Silva,
por este par do bem como pelo PSD e pelo CDS,
presidente e fundador da APCOI).
estabelece a imposição de “Reduzir o número de
serviços desconcentrados ao nível dos ministérios
Desde Dezembro de 2010, a APCOI já beneﬁciou
(por exemplo, impostos, segurança social, jus ça).
78.768 crianças através das seguintes inicia vas:
Estes serviços deverão ser objeto de fusão em lojas
65.848 envolvidas em duas edições do projeto
do cidadão, abrangendo uma área geográﬁca mais
≪Heróis da Fruta≫; 6.415 em ações de distribuição
alargada e imprimindo um maior desenvolvimento
gratuita de fruta; 7.500 es veram nas três edições
da administração eletrónica durante o período de
da ≪Corrida da Criança≫; 2.530 par ciparam
duração do programa.”
em oﬁcinas de alimentação saudável e exercício
sico; 1.475 foram atendidas por nutricionistas
Segundo o PEV este “ é mais um golpe na qualiem rastreios gratuitos. Site: www.apcoi.pt
dade dos serviços públicos prestados aos cidadãos
e aos contribuintes, negociado entre o PS, PSD e
CDS e a Troika estrangeira e que vai agravar ainda
mais a vida das populações do Distrito de Bragança. A comunicação Social deu recentemente
nota de um alerta do Sindicato dos Trabalhadores
de Impostos, que aponta para a intenção do
Governo em proceder ao encerramento de várias
repar ções de ﬁnanças no distrito de Bragança”.
Devido a esta preocupação o PEV enviou uma
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pergunta ao Governo através do Ministério das
Finanças querendo saber se se conﬁrma que o
Governo tem a intenção de encerrar Repar ções
de Finanças no distrito de Bragança e quantas e
quais as que serão encerradas.
O PEV quer ainda saber como será assegurado o
direito dos cidadãos ao acesso a este importante
serviço público de proximidade e se estes encerramentos implicam despedimento de trabalhadores
do setor.

1.10.39

Vilarinho da Castanheira, a mais recente estrutura
cultural deste concelho duriense.
O Museu da Memória Rural é uma nova estrutura cultural do concelho de Carrazeda de Ansiães
exclusivamente dedicada ao património imaterial.
Trata-se da primeira unidade museológica a trabalhar de forma abrangente temá cas rela vas à
cultura rural da região duriense e transmontana,
sendo um espaço des nado ao estudo e à recolha
das tradições e saberes concelhios e regionais que
atulamente estão a cair em desuso, iniciando-se
o discurso museográﬁco, numa primeira fase,
com a exposição de temá cas relacionadas com as
an gas prá cas das culturas da vinha e dos cereais.

Museu da Memória Rural de
Vilarinho da Castanheira preSuportado num conjunto de recursos tecnológisente na Feira do Património cos, onde se incluem as mais recentes soluções
(2013-10-18 12:36)

mul média, o Museu da Memória Rural assumese com um caráter fundamentalmente didá co,
cons tuindo uma homenagem à cultura rural de
um povo que possui uma longa história e uma
ancestral tradição cultural que urge preservar,
estudar e difundir

1.10.40 XVI Encontro Internacional de
Grupos Corais da Cidade de BraA Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiãe
gança (2013-10-19 10:06)
vai estar presente na Feira do Património que
se realiza durante este ﬁm-de-semana em Lisboa. O certame é promovido pela patrimonio.pt,
uma plataforma de comunicação online sobre
património em Portugal.

Este ano, o tema da feira é “Economia do
Património” e, segundo a organização, pretende ser “um encontro de proﬁssionais do meio,
alargado a outros agentes económicos dos sectores da Cultura, Economia e do Turismo, numa É um evento que já vai na sua décima sexta
sinergia potenciadora de novos negócios e fort- edição e já se transformou numa tradição do
alecimento de um mercado com grande potencial cartaz cultural da cidade de Bragança.
de desenvolvimento”.
A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
está presente no certame através do stand do
Turismo Porto e Norte, onde terá em projeção um
vídeo promocional do Museu da Memória Rural de No próximo dia 26 de Outubro, pelas 17:30
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horas o Teatro Municipal de Bragança vai receber extraordinário desta inicia va, considerada pelos
o XVI Encontro Internacional de Grupos Corais da técnicos par cipantes como um excelente apoio
Cidade.
para o trabalho que diariamente se pra ca nos
seus clubes.
Este encontro contará com a presença do Coral
Brigan no, Coral Brigan no Infanto-Juvenil, Coro
Vegazana (Léon- Esp) e Le Choeur de Polysons
(Paris - Fra)
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 26 outubro
Hora: 17:30

1.10.41

1.10.42 “Roteiro
do
Empreendedorismo Jovem” vai estar
no Ins tuto Politécnico de
Bragança (2013-10-19 10:32)

1º Estágio ”Toca a Treinar” em
Mirandela (2013-10-19 10:18)

Realiza-se no próximo dia 23 de Outubro, no
Ins tuto Politécnico de Bragança, o “Roteiro do
Empreendedorismo Jovem” . As inscrições para
par cipação nesta inicia va estão abertas até
dia 21 de Outubro.
A cidade de Mirandela acolheu no passado
sábado a 1ª edição do estágio “Toca a Treinar”,
organizado pela Associação de Ténis de Mesa de
A Fundação da Juventude, com o apoio e parceria
Vila Real, no Pavilhão do CTM.
da Agência Nacional para a Gestão do Programa
Juventude em Ação, vai realizar o Roteiro do
Empreendedorismo Jovem.
Este projeto visa fundamentalmente o acompanhamento dos melhores atletas de Trás-os-Montes
nos escalões de Iniciados, Infan s e Cadetes de 1º
ano.

Durante o próximo trimestre, a Fundação pretende mo var os jovens, promover as suas
competências empreendedoras e contribuir para
o desenvolvimento do espírito de inicia va.

Nesta primeira edição es veram presentes 25
atletas que trabalharam sob a orientação dos técnicos Jorge Carlos do CTM Mirandela, Stefan Fan
do CTM Chaves e Rodrigo Costa do CCR Arrabães,
contando ainda este estágio com a colaboração de
Jorge Santos da ATM de Vila Real.

Para ajudar na concre zação destes obje vos,
o Roteiro proporciona a apresentação de oportunidades, recursos e fontes de ﬁnanciamento para
projetos a ser realizados no âmbito do Programa
Juventude em Ação.

Todas estas ﬁnalidades serão trabalhadas sob
O entusiasmo e empenho dos atletas pre- a forma de obje vos gerais a serem a ngidos
sentes contribuiu decididamente para o êxito pelos par cipantes no Roteiro, através de uma
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abordagem forma va e informa va, com a du- áreas de estudo do saber, incrementando a sua
ração de um dia.
autoes ma, gosto pela aprendizagem ao longo
da vida e como forma de ocupação dos tempos
O Roteiro do Empreendedorismo vai passar livres.
por 15 distritos e inicia já no dia 23 de Outubro no
Ins tuto Politécnico de Bragança.
O Município de Miranda do Douro tem como
principal obje vo contribuir para a resolução de
Do programa da sessão fazem parte temá cas problemas que assumem proporções crescentes
como “Valores que enformam uma Cultura Em- nos dias de hoje: o problema do isolamento e
preendedora”, “Deﬁnição do perﬁl do empreende- o problema da solidão, que provocam uma deﬁdor” ou “Estratégias para o desenvolvimento de ciente qualidade de vida, tendo em conta que o
ideias inovadoras”.
concelho apresenta uma taxa de envelhecimento
bastante elevada.
Serão ainda das informações sobre o Programa
Juventude em Acção – O Programa, a agência as A Universidade Sénior pretende inserir-se no
acções ERASMUS+, O programa 2014-2020.
âmbito da comunicação entre gerações e o intercâmbio de vivências e experiências, bem como
O Roteiro do Empreendedorismo dirige-se a o incen vo à transmissão de saberes, através
jovens com idades entre os 18 e os 25 anos, do diálogo e das diferentes formas de expressão
interessados no desenvolvimento do seu poten- sendo esta uma das áreas prioritárias ao nível de
cial empreendedor, estudantes universitários, intervenção.
recém-licenciados, desempregados, candidatos a
primeiro emprego.
A par cipação é livre mas esta sujeita a um
ainscrição que poderá ser realizada mediante
o preenchimento de um formulário disponível
online .

1.10.43

Saiba mais aqui ≫≫

1.10.44 Já foram instalados os novos
órgãos do Município de Torre
de Moncorvo (2013-10-23 09:52)

Inscrições abertas para a Universidade Sénior de Miranda
do Douro (2013-10-19 16:42)

O novo execu vo municipal tomou posse no
passado dia 19 de Outubro, pelas 10h00, no
Salão Nobre do Edi cio dos Paços do Concelho,
em Torre de Moncorvo. A cerimónia foi presiEncontram-se abertas as inscrições para Universi- dida pelo presidente cessante da Assembleia
dade Sénior de Miranda do Douro. Este projeto Municipal, Almada Guerra, que instalou o novo
surge como uma resposta social a pessoas com execu vo.
mais de 50 anos, como forma de manter os
interessados a vos e interessados por diversas De seguida tomou a palavra o novo Presidente da
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Câmara Municipal, Nuno Gonçalves, que realçou 1.10.45
a sua intenção de “criar melhores condições de
vida, de negócio de empreendedorismo e emprego para os jovens, melhorando as condições
de inves mento, desburocra zando processos,
desmaterializando actos, inves ndo em novas
redes, criando condições para o fomentos dos
produtos concelhios e loja on-line patrocinada
pelo Município, promovendo o turismo ac vo,
o turismo ﬂuviário e gastronómico, projectando
o slogan “ Torre de Moncorvo – 365 dias à sua
espera”.
Patrocinaremos e acarinharemos ainda de forma
vincada a relação intergeracional de jovens e
idosos, não queremos no nosso concelho que
um idoso ou uma criança passem fome, es mularemos por isso, o relacionamento com todas
as ins tuições de solidariedade social de âmbito
concelhio e nacional.”
O Execu vo Municipal ﬁcou assim cons tuído
por três vereadores da coligação do PP/PSD e
CDS/PP, entre eles o Presidente, Nuno Gonçalves,
o vice-Presidente, Victor Moreira, e a vereadora
Piedade Meneses e dois vereadores da oposição
do PS.
Durante a tarde foi instalada a Assembleia Municipal, tendo o novo Presidente da Assembleia, José
Mário Leite, falado ao público presente, referindo
que estava empenhado em procurar soluções
para os problemas e melhorar a qualidade de
vida da nossa terra. Salientou ainda que “com o
que sabemos do passado e do presente espero
sabermos preparar melhor o futuro.” Seguiu-se
a eleição dos membros da mesa da Assembleia
Municipal, que depois de votação por escru nio
secreto, foi eleita a lista da coligação PP/PSD e
CDS/PP que teve 14 votos, já a lista proposta pelo
PS contou com 13 votos, tendo-se registado ainda
um voto em branco.
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Ex nção de quase 50 tribunais
mantém-se, com algumas alterações (2013-10-23 09:56)

A úl ma proposta do Ministério da Jus ça para a
Reforma Judiciária, a que a Lusa teve hoje acesso,
mantém a ex nção de quase meia centena de
tribunais com algumas alterações dos concelhos
visados e a subs tuição por mais secções de
proximidade.

O documento aponta para a ex nção de 47 tribunais, menos dois do que a proposta conhecida
há um ano, um número que contempla os que
encerram deﬁni vamente e aqueles que serão
subs tuídos por secções de proximidade.
Comparando com a proposta anunciada há um
ano, o número de tribunais a encerrar passa de 26
para 22 e o número de secções de proximidade
aumenta de 23 para 25. As novidades passam pela
re rada da lista de encerramentos dos tribunais
de Oleiros, em Castelo Branco, e Melgaço, em
Viana do Castelo, que surgem agora como secções
de competência genérica, e pelo encerramento do
tribunal da Meda, na Guarda, para onde estava anteriormente prevista uma secção de proximidade.
O número de secções de proximidade é maior
na nova versão e passam a abranger concelhos
que inicialmente ﬁcariam sem tribunais como
Alfândega da Fé, em Bragança, Avis, em Portalegre
ou Golegã, em Santarém. Os dados constam do
anteprojecto de decreto-lei do Regime de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais a
que a Lusa teve hoje acesso e que regulamenta a
Lei da Organização do Sistema Judiciário publicada
a 26 de Agosto em Diário da República.

O Ministério da Jus ça nha 60 dias para proceder à regulamentação, depois da publicação, e
a poucos dias de terminar o prazo está a distribuir
a proposta de anteprojecto de decreto-lei para
apreciação dos grupos parlamentares e parceiros
sociais.

izada a 23 tribunais judiciais de 1/a instância, com
uma abrangência territorial correspondente aos
distritos que passam a denominar-se tribunais de
comarca. Cada tribunal de comarca é composto
por uma instância central e por diversas instâncias
locais que são secções de competência genérica
ou de proximidade.

No preâmbulo do anteprojecto de decreto-lei,
o Ministério da Jus ça jus ﬁca que se "reequa- Fonte: Agência Lusa
cionaram algumas propostas entretanto divulgadas, em resultado de audições e consultas
públicas, bem como da análise detalhada às caracterís cas das comarcas existentes, ao respec vo
1.10.46 Cogumelos levam noruegueses
volume processual, ao contexto geográﬁco e
ao Mogadouro (2013-10-23 10:00)
demográﬁco onde estas se inserem, à dimensão
territorial de algumas das instâncias locais, à
qualidade do ediﬁcado existente e à dimensão de
recursos humanos em causa".
Na lista deﬁni va de encerramentos constam
os tribunais de Carrazeda de Ansiães, em Bragança, Penela, em Coimbra, Portel, em Évora,
Monchique, em Faro, Fornos de Algodres e Meda,
na Guarda, Bombarral, em Leiria, Cadaval (Lisboa
Norte), Castelo de Vide, em Portalegre, Sines, em
Setúbal, Sever do Vouga, em Aveiro, e Paredes de
Especialistas noruegueses integram um grupo
Coura, em Viana do Castelo.
que vai ajudar a iden ﬁcar, colher e confecionar
"em segurança" as variadas espécies cogumelos
Os distritos onde está previsto o maior número
que crescem nas matas nordes nas, durante
de tribunais a fechar são Vila Real, com Bo cas,
o 15.º Encontro Micológico Transmontano, a
Mesão Frio, Murça e Sabrosa, e Viseu, com Armarealizar de sexta-feira a domingo em Mogadouro.
mar, Castro Daire, Resende e Tabuaço.
Santarém perde os tribunais de Ferreira do
Zêzere e Mação.Os tribunais serão subs tuídos por secções de proximidade em Povoação
e Nordeste (Açores), Mértola (Beja), Vinhais,
Vimioso, Miranda do Douro e Alfândega da Fé
(Bragança) Penamacor (Castelo Branco) Mira,
Pampilhosa da Serra e Soure (Coimbra), Arraiolos
(Évora), Sabugal (Guarda), Alvaiázere e Ansião
(Leiria), São Vicente (Madeira), Nisa e Avis (Portalegre), Alcanena e Golegã (Santarém), Alcácer do
Sal (Setúbal), Mondim de Basto (Vila Real) e São
João da Pesqueira, Vouzela e Oliveira de Frades
(Viseu).

O grupo norueguês é composto por cerca de
30 especialistas da Fredrikstad Soppforening (Associação Micológica de Fredrikstad), que está a
assinalar 40 anos de existência.
"O encontro micológico serve para dar a conhecer
as potencialidades dos cogumelos, não só as gastronómicas, mas também as cien ﬁcas, de forma
a potenciar os conhecimentos relacionados com
estes fungos. Este ano haverá igualmente formas
de mostrar uma nova aplicação dos cogumelos em
produtos de artesanato", disse hoje à Lusa Manuel
Moredo, o presidente da Associação Micológica
"A Pantorra", promotora da inicia va.

O essencial da reforma consta da lei aprovada
em Agosto e que reduz os atuais 231 tribunais de
Na opinião do micólogo, a maioria dos par cicomarca e 77 tribunais de competência especialpantes vem ao encontro não só para apanhar
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cogumelos comes veis, mas também para os estudar, fotografar e conhecer as diversas espécies Rela vamente ao encerramento de nove reparmicológicas.
ções de ﬁnanças no distrito de Bragança, Américo
Pereira diz trata-se de “algo que não se percebe,
O Encontro Micológico Transmontano tem este o esforço das autarquia é enorme para dotar as
ano como tema "Etnomicologia - Os cogumelos sedes de concelho e o concelho com todas as
na tradição popular". No que respeita ao ano infraestruturas, estradas, teatros, piscinas, bibmicológico, Manuel Moredo é da opinião que a liotecas, escolas, criando condições de vida para
proliferação dos cogumelos este ano está a ser as pessoas se ﬁxarem, e depois o governo, com
"boa" e espera-se que haja diversas espécies nesta outra mão, re ra qualquer eﬁcácia prá ca a todo
altura do ano devidos as condições climatéricas o inves mento que é feito”.
favoráveis.
Américo Pereira diz que estas medidas não
Fonte: Agência Lusa
passam de um contrassenso do Governo.

1.10.47

Autarca de Vinhais cri ca Governo pelo fecho das repar ções
de ﬁnanças no distrito de Bragança (2013-10-23 10:04)

Anónimo (2013-10-23 14:26:51)
não cri ques somente mas passa para a ação foste
eleito para nos defender junta-te a todos os teus colegas afetados por estas medidas independentemente
da cor poli ca e não deixes que avancem porque na
campanha eleitoral bem dizes que queres con nuar a
trabalhar pelo concelho está na hora de provar que é
verdade e bater o pé contra a deser ﬁcação

1.10.48 “Reciclar é uma Arte” exposição de Judite Lopes na
Casa da Cultura de Miranda
(2013-10-23 21:56)

O presidente da câmara Municipal de Vinhais critica o Governo pelo encerramento das repar ções
de ﬁnanças em Trás-os-Montes.

Na cerimónia de tomada de posse Américo
De 28 de outubro a 25 de novembro, a Casa da
Pereira diz ser um contrassenso do Governo perCultura de Miranda do Douro recebe a exposição
ante o trabalho dos autarcas em criar condições
“Reciclar é uma Arte” de Judite Lopes, natural de
de ﬁxação de pessoas no interior.
Duas Igrejas, concelho de Miranda do Douro.
O autarca, eleito pela terceira vez consecu va
pelo PS diz-se com um sen mento agradável e
de responsabilidade por mais quatro à frente do Judite Lopes aﬁrma que “sempre fui sonhadora de
grandes convicções e de grandes ideais, e com esta
município nordes no.
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exposição venho, caros amigos e conterrâneos, 1.10.49
pedir a vossa opinião no que toca a esta minha
ideia de Reciclar é uma Arte”. Acrescentando
ainda “Faz-me imensa impressão a quan dade de
coisas que diariamente deitamos ao lixo e, que de
certa forma, dando asas à imaginação podemos
transformar e dar-lhe um novo sen do”.

Rota do Azeite de Trás-osMontes vai abrir lojas na
América do Sul (2013-10-23 23:01)

Para além disso, a ar sta diz que também “estamos a passar tempos di ceis da realidade dos
nossos dias, quem sou eu para mudar o mundo,
mas porque não, começar pelas pequenas coisas,
criar ideias a até quem sabe no futuro possamos
ter um mundo melhor”, termina.

A administração da Rota do Azeite de Trás-osMontes promoveu um projeto de internacionalização que vai permi r a venda de produtos
transmontanos em lojas da Rota do Azeite em
países do con nente Americano.

No passado dia 10 de outubro, uma comi va
empresarial da América do Sul esteve em Mirandela onde foi inaugurada simbolicamente a
primeira das 250 lojas da Rota do Azeite previstas.
Já foi cons tuído o grupo de empresas da região
que integram esta fase inicial do projeto e que
vão poder escoar produtos como alheiras, azeite,
mel, queijo, cogumelos, compotas e vinho em
mercados com grande potencial e ainda por
explorar.
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1.10.50

Autarcas prepararm ação pop- que aconteceu há um ano e que impediu que o
ular pelo helicóptero do INEM meio de socorro fosse, então, re rado de Macedo
em Macedo de Cavaleiros de Cavaleiros.
(2013-10-23 23:04)

Uma nova providência cautelar para travar a
re rada do helicóptero do INEM de Macedo
de Cavaleiros vai dar entrada, "entre hoje e
quinta-feira", em tribunal em forma de ação
popular, anunciaram hoje os autarcas do distrito
de Bragança.

O tribunal começou por aceitar, nessa ocasião, a
primeira providência cautelar, que acabou por ser
anulada por uma decisão judicial recente e que
permite ao INEM deslocalizar o helicóptero para
Vila Real.
O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Duarte Moreno, disse hoje que os autarcas
têm conhecimento de que há movimentações
em Vila Real com vista à deslocalização do meio
aéreo, nomeadamente que "já foram vistoriar o
heliporto" local.

"Nós estamos a jogar pela antecipação, nós
estamos todos unidos, não vamos baixar os
braços e penso que está o distrito todo unido
nesta mesma causa, porque sabemos que se o
helicóptero sair de Macedo de Cavaleiros e for
para Vila Real temos uma franja muito grande
de concelhos que não vão ser apanhados através
daquilo que eles chamam o perﬁl, ou seja, horas
Os representantes dos 12 concelhos da região
de voo para poderem socorrer", declarou.
reuniram-se hoje em Macedo de Cavaleiros para
ul mar com os advogados o novo processo parSegundo Duarte Moreno, a colocação do meio
alelo ao que já decorre no Tribunal Administra vo
de socorro em Vila Real deixará de fora do raio
e Fiscal de Mirandela, mas agora não são as autarde ação concelhos como Miranda do Douro,
quias a promovê-lo, mas os presidentes a tulo
Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, os mais
pessoal e outros cidadãos que queiram subscrever
afastados dos principais hospitais.
a ação.
A explicação foi dada pelo advogado dos autarcas,
Paulo Moura Marques, que assegurou que a ação
vai entrar no tribunal "ainda ou, no limite, amanhã
(quinta-feira)". Nesta nova ação "são os próprios
cidadãos a dizer que o meio aéreo deve manter-se
para a proteção da própria vida" e os autarcas
vão juntar-se à manifestação convocada nas redes
sociais para 02 de novembro, para pedirem à
população que subscreva a ação popular.
O advogado explicou que no caso de ser aceite
pelo Tribunal, será "pedido imediatamente que
seja decretada a suspensão da deslocalização
do helicóptero, enquanto se discute a própria
providência cautelar".
Segundo o jurista, é um processo paralelo ao
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"Uma parte signiﬁca va da população do distrito
ﬁcaria sem esse meio de cobertura, além disso (o
helicóptero) não vai só buscar doentes, também
leva a ação médica (...) onde é necessário", realçou.
O anﬁtrião da reunião de hoje adiantou que
os autarcas estão a aguardar uma resposta da
presidente do INEM ao pedido que ﬁzeram para
uma reunião para discu rem o assunto. Os municípios reiteram que o Ministério da Saúde está
a violar os contratos celebrados em 2007, em que
aceitaram o encerramento dos centros de saúde
à noite, em troca de meios de emergência médica
como o helicóptero do INEM.
HFI // JLG Lusa/ﬁm

Fonte: Agência Lusa

1.10.51

na orla marí ma.

O alerta amarelo pressupõe "um incremento
da monitorização e a intensiﬁcação, por parte do
Mau tempo deixa país em disposi vo de resposta, de acções preparatórias
para eventuais intervenções" do Sistema Integrado
alerta amarelo (2013-10-24 09:28) de Operações de Socorro do Disposi vo Integrado
de Operações de Protecção e Socorro.
Além do alerta da Protecção Civil, seis distritos vão estar sob aviso laranja, o segundo mais
grave de uma escala de quatro, entre as 06:00
e as 18:00 de quinta-feira, devido a chuva forte,
informou o IPMA.

Na informação divulgada esta tarde pelo IPMA,
estarão sob aviso laranja Viseu, Guarda, Santarém,
A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) Leiria, Castelo Branco e Coimbra, devido a "precipemi u hoje um alerta amarelo para todo o con- itação por vezes forte, acompanhada de trovoada
nente devido ao mau tempo e que vigorará até e rajadas de vento fortes".
às 20h00 de quinta-feira.
Sob aviso amarelo devido à chuva forte estão, a par r do ﬁnal do dia ou início da tarde,
Bragança, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Viana
Segundo a informação disponibilizada pelo Ins do Castelo, Lisboa, Beja, Aveiro, Portalegre e Braga.
tuto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é
esperado mau tempo hoje e na quinta-feira, em
Os avisos amarelos devido a vento forte vão
par cular chuva, por vezes intensa, sobretudo nas
estar ac vos a par r da manhã de quinta-feira
regiões norte e centro, vento moderado a forte no
em Bragança, Porto, Vila Real, Setúbal, Viana do
litoral a norte do cabo de Sines, com rajadas que
Castelo, Lisboa, Beja, Aveiro e Braga.
podem a ngir 70 km/h, e "fenómenos convec vos
mais intensos, dando origem a trovoadas e fenóO aviso laranja diz respeito, segundo o IPMA,
menos extremos de vento localizados".
a uma situação meteorológica de risco moderado
a elevado, enquanto o amarelo pressupõe uma
A Protecção Civil recomenda que, no período
situação de risco para determinadas ac vidades
em vigor do alerta amarelo, que teve início às
dependentes da situação meteorológica.
15h00 de hoje, seja garan da a desobstrução dos
sistemas de escoamento de águas, que se praLusa
que uma condução defensiva e especial cuidado
na circulação por zonas arborizadas e junto à
orla costeira e ribeirinhas historicamente mais
vulneráveis a cheias e se evite atravessar zonas
inundadas.
É ainda aconselhado ﬁxarem-se adequadamente
estruturas soltas, nomeadamente andaimes,
cartazes e outras estruturas suspensas e não se
pra carem ac vidades relacionadas com o mar,
nomeadamente pesca despor va, desportos náucos e passeios à beira-mar, recomendando-se
ainda que se evite o estacionamento de veículos
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1.10.52

Republicanas Quase Descon- Preço:15,12€
hecidas (2013-10-24 11:50)
Comprar online ≫≫

1.10.53 O

Deus

da

Ausência

(2013-10-24 11:51)

Atribui-se a Cândido dos Reis a frase que ≪feita
a República em Lisboa, no resto do País se faria
pelo telégrafo≫. E assim foi. Só que, para se fazer
a República pelo telégrafo, o País teria de estar à
espera, reparado para a receber.
Quem o preparou? Por um lado, se foi o telégrafo
que espalhou a revolução, então aí par ciparam
mulheres, pois já havia telegraﬁstas desde os ﬁns
do século XIX.

A escrita de Joaquim Sarmento permite-nos
beneﬁciar do domínio da língua em todo o seu
Por outro, nas manifestações de vitória, entoou-se esplendor e beleza, bem como acompanhar uma
A Portuguesa e o Hino da Maria da Fonte e ﬂutu- narra va apaixonante, que nos remete para a
aram milhares de bandeiras verde-rubras, assim melhor ﬁcção da cultura portuguesa.
como barretes frígios e ﬁtas verdes e vermelhas
nas lapelas e cabelos.
Estamos em "O Deus da Ausência" diante de
uma saga em que a terra se encontra naturalIsso signiﬁca que as bandas e ﬁlarmónicas já mente com a gente, simbolizando o Douro a
haviam ensaiado os hinos da vitória e as bandeiras Pátria confrontada com a exigência de contrariar a
já haviam sido costuradas pelas mulheres, de norte adversidade e a decadência.
a sul do País. Em todas as Câmaras Municipais se
implantou a República.
A par r da ideia metafórica da ausência, temos
o confronto permanente entre o país profundo,
E isso deveu-se ao trabalho de propaganda de arreigado às tradições, e a necessidade de aberrepublicanos e republicanas. Daí a importância tura de horizontes, de liberdade e cosmopoli smo.
dos concelhos, exaltada nesta obra, escrita com Quantas mudanças se anunciam, quantas resistêna colaboração de muitas mãos, que divulga o tra- cias, quantas esperanças!
balho ignorado de republicanas de 33 concelhos
do País.
O tempo detém-se e apressa-se. Uma sociedade
mais justa e fraterna constrói-se com a matériaTitulo: Republicanas Quase Desconhecidas
prima do drama e da tragédia de quem cul va
Autor: Fina D‘ Armada
o passado e de quem aspira ao futuro, de quem
Editora: Temas e Debates
tem paixão e se acomoda, do compromisso e da
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≪

desistência, da presença e da ausência. É a vida 1978, altura an que ben de beç pa la erra de
em estado puro que aqui encontramos como na ourige de sous pais, i erra de l sou coraçon,
grande literatura≫.
Sendin. Dende l sou pseudónimo cumpuosto de
l sou nome (São) i de Sendin, screbido nas dues
Titulo: O Deus da Ausência
lhénguas de l’outora, l pertués i l mirandés, na sue
Autor: Joaquim Sarmento
bariadade sendinesa an que l lhibro stá screbido i
Editora: Extra Minerva Coimbra
por essa rezon nun ten –lh- an ampeço de palabra.
Preço: 20.00 €
An Sendin studa até al nono anho, acabando l
Comprar online ≫≫
ansino secundairo an Miranda de l Douro. An Bila
Rial, na Ounibersidade de Trás ls Montes i Alto
Douro (UTAD), forma-se an medecina beternária,
nessa cidade se mantenendo a trabalhar ne l sou
1.10.54 Tiempo
de
las
Cerejas ou cio.
(2013-10-24 12:16)

Titulo: Tiempo de las Cerejas
Autor: SãoSendin
Editora: Zéﬁro
Preço: 8,91€
Comprar online ≫≫

1.10.55 Tempo de Fogo (2013-10-24 12:17)

Conceição Lopes ye ua boç nuoba na poesie
mirandesa, porque chena de modernidade, que
abre brechas por adonde puode salir l mofo que
se mos ancundesou al lhargo de muitos anhos.
La poesie reganha eiqui sue ounibersalidade,
assente ne l pedamiego de l poeta i sue cundiçon
de mulhier, que arrebenta ou solo se assoma an
todos ls bersos, somos mulhieres i sabemos / de l
delor, la perséncia scundida… que pide deixa-me Um frade homossexual é queimado às ordens
hoije ser you ﬂor / i querer-te sol ardiente i auga do Tribunal da Inquisição, condenado por breves
fresca…
amores de juventude na universitária Salamanca
dos ﬁns do século XVI. Através de personagens
Subre la lhéngua mirandesa, eilha mesma diç: reais, perseguidos pela Inquisição, é passado em
L Mirandés siempre ﬁzo parte de las mies bibenças revista o ambiente sufocante do país nos anos
i nesta altura puodo dezir que me stá na alma, i fui vinte do século XVII, tomando como paradigma
assi que hai pouco empo ampecei a screbir dun várias vilas e aldeias do planalto mirandês,
modo lhebe i çcuntraído.≫
habitadas por importantes comunidades de
cristãos-novos que atravessam a fronteira conSãoSendin, ye un pseudónimo de Maria da forme de onde se acendem os fogos da Inquisição.
Conceição Gonçalves Lopes naciu an Auch, ua Aí, o ambiente de denúncia, a ameaça de prisão, a
cidade de l sudoeste de França, l 23 de Dezembre dissolução de costumes do clero, as perseguições
de 1968, sí o adonde l francés parece que ye permanentes, tornam o amor numa utopia e as
cantado (l’accent de Marseille). Ende bibiu até relações entre pessoas num inferno, deixando
≪
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marcas profundas que se prolongam até aos um dos seus pseudónimos literários.
nossos dias.
Titulo: Tempo de Fogo
A língua aparece como um modo de curar, Autor: Amadeu Ferreira
mas também como cas go, quase uma maldição, Editora: Âncora
pressen ndo-se as diﬁculdades no confronto das Preço: 16€
línguas presentes: o português, o castelhano e o
leonês/mirandês.
Comprar online ≫≫
Três séculos depois, um professor primário resgata
um manuscrito onde aquele frade tentou escrever,
na prisão, um tratado das artes de curar pela
1.10.56
fala, fazendo comentários rela vos à sua prá ca
e con nuando a ques onar-se sobre o sen do da
vida e o problema de Deus.

Uma Luz que nos Nasce por
Dentro (2013-10-24 12:18)

De modo sereno e inovador são abordadas
questões que sempre preocuparam o homem,
como o amor e o sexo, o bem e o mal, a liberdade,
a religião, o viver em comunidade, através de uma
época de fundamentalismos, de que ainda não
nos livrámos e que não podemos esquecer.
Amadeu José Ferreira (Sendim – Miranda do
Douro, 1950) é mestre em direito pela Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa e professor
convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Vice-presidente da Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). É
presidente da Associaçon de Lhéngua Mirandesa
(ALM) e professor em cursos desta associação
desde 2000.

"Do mais fundo chão que hoje me é chão, [a
gelar-me os olhos] vejo um esboço de luz preso
nos remoinhos da minha visão esboroada das
paredes da sala, [a serem-me lençóis que me
cobrem os sen dos que já não uso]. Tem estado
sempre lá. Como sombra possível do vazio fragmentado. Como reﬂexo a espelhar o inﬁnito
invisível. Como se quisesse impedir a hipotermia
dos meus olhos. Do meu peito. Sinto que me
atravessa. Que me visita. De dentro para fora.
Que me impede de morrer.

Assinou várias obras obras em língua mirandesa, desde poesia como Cebadeiros (Campo das
Letras, 2000), L Ancanto de las Arribas de l Douro
(INA-PDI, 2001), Cula Torna Ampuosta Quienquiera Ara (Tema, 2004), Pul Alrobés de ls Calhos
(Fluviais, 2006), até contos como Las Cuontas de
Tiu Jouquin (Campo das Letras, 2001), e literatura
Que me salva de uma maneira que me dói.
infan l como L Filico i l Nobielho (Chinchin, 2006)
De uma forma estranha e inconsistente. Porque
e L Segredo de Peinha Campana (Gailivro, 2008).
sou agora esta quietude a mascarar a inércia.
E só me reconheço no paradoxo do silêncio a
Além de Os Lusíadas, Amadeu Ferreira traduziu
crepitar-me sereno na super cie do tumulto da
para mirandês obras de escritores la nos (Horácio,
alma. No tropeço da ordem na confusão. Na
Virgílio e Catulo), Os Quatro Evangelhos e duas
indiferença do caos que me traga. Sílaba a sílaba.
aventuras de Astérix (em colaboração), Asterix l
Memorizada na atmosfera nua de todos os meus
Goulés e L Galaton. É coordenador cien ﬁco e
sen dos. E aquele desenho etéreo de luz a ser-me
tradutor da banda desenhada Mirandês – História
companhia. A impedir-me de morrer. A salvar-me,
de uma Língua e de um Povo. Fracisco Niebro é
de uma maneira que me dói. No pa bulo de todas
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as coisas que hoje me são coisas." [Excerto]
Titulo: Uma Luz que nos Nasce por Dentro
Autora: Virgínia do Carmo
Editora: Lua de Marﬁm
Preço: 10,00€
Comprar online ≫≫

1.10.57

Trás-os-Montes (2013-10-24 12:18)

19 anos. É licenciado em Ciências Farmacêu cas
e estuda Literatura e Filosoﬁa na Universidade
de Lisboa. Começou a ser publicado entre 2007
e 2010, nas colectâneas Jovens Escritores, do
Clube Português de Artes e Ideias. Venceu vários
prémios em poesia (Daniel Faria, Natércia Freire)
e teatro (Luso-Brasileiro) e publicou O Livro das
Aves, Cartas de Praga, Checoslováquia. Escreve
para as companhias Estaca Zero e Ponto Teatro
(Porto) e para a companhia teatromosca (Sintra). Alguns dos seus textos estão publicados
em França, Egipto, Eslovénia e República Checa.
Trás-os-Montes é o seu primeiro romance.
Titulo: Trás-os-Montes
Autor: Tiago Patrício
Editora: Gradiva
Preço: 10,80€

Em Trás-os-Montes ≪vivem≫ quatro crianças, no
coração de uma aldeia com duas igrejas, dois
cemitérios, duas estações ferroviárias e um comboio a vapor que faz a sua úl ma viagem. Numa
zona de fronteira situam-se as hortas, as devesas,
os lameiros e os palheiros onde o gado passa a
noite. As crianças, com demasiado tempo livre
depois das aulas, ﬁcam na rua até ao anoitecer e Comprar online ≫≫
as sombras ocupam-lhes os pensamentos.
Nessa altura, as distracções dos adultos tomam a
forma de desejos perigosos. É então que podem
ser tentadas a ultrapassar a imitação e pretender
consumar actos de adulto, como conduzir um
automóvel, fumar um cigarro, aceder à literatura
para adultos, atear um incêndio ou realizar um funeral. De leitura apaixonante, este é um romance
surpreendente que conjuga de forma magistral
a ruralidade, os anseios ín mos e aquilo que de
universal existe na alma humana. Uma verdadeira
grande revelação.
Tiago Patrício nasceu no Funchal em 1979 e
viveu em Carviçais (Torre de Moncorvo) até aos
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1.10.58

Colheita

de

incertezas os sen mentos desaguam num mar de plenitude

(2013-10-24 12:19)

e serenidade.
Armando Sena nasceu em Pedome, pequena
aldeia de Trás-os-Montes, em 1968. Engenheiro
electrotécnico de formação, tem na escrita e na
fotograﬁa, mais que passatempos, duas paixões
e pontos de referência, par lha e vivência social.
É também autor do romance “Na demanda do
Ideal“, publicado igualmente com a chancela da
Lua de Marﬁm.
Titulo: Colheita de incertezas
Autor: Armando Sena
Editora: Lua de Marﬁm
Preço: 15,00€
Comprar online ≫≫

1.10.59 Bibliograﬁa do Distrito de
Bragança em 10 volumes
(2013-10-24 12:20)

E se hoje, após vinte anos, descobrissem um
segredo seu? Sob um suspense con nuo, criado
especialmente para aqueles que acham que a
vida não é monocromá ca, que entre o cinzento e
o negro há uma paleta inﬁnita de cores, Armando
Sena faz desﬁlar a vida de cinco personagens,
vista de um ângulo com janela aberta para o
Douro.
As vinhas e o vinho como pano de fundo, o
rio, o seu vale e as encostas, escondem segredos,
alimentam paixões, são testemunhas de amores,
traições e desencontros. Nesse palco, vão-se desﬁando histórias, digladiando anseios, desenhando
frustrações e, do meio do cinzento, emerge o
segredo que desvenda a colheita. A certeza de
que a persistência é a melhor arma para expiar as
agruras do mundo real. Assim, tal como o rio no
seu leito de inquietação encontra a foz, também
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“A Bibliograﬁa do Distrito de Bragança é um
ousado empreendimento feito de estudiosa e diligente aplicação, de erudito saber, de um imenso
amor pela terra, pela gente e pela memória dos
seus gestos e da sua passagem ao longo dos
séculos, desde os anos mais remotos em que
foi possível perscrutar no cia escrita ou simples
registo documental. (...)
Trata-se de uma obra extraordinária no panorama

bibliográﬁco português (...) Nenhuma outra região
possui um levantamento assim ordenado, e tão
pormenorizamente indexado, da documentação
arquivada, com os nomes das pessoas, dos lugares,
dos factos, oferecendo um acesso esclarecido e
fácil a quase toda a sua memória histórica. (...)

inegável que fechei muitas portas a quem talvez
as devesse abrir, mesmo se quando tentei fazê-lo
me entrou por elas um vendaval. Diário IV

É este homem, assim auto-analisado, que pretendemos dar a conhecer melhor em abordagens
de temá ca diversa. É o nó cego de contradições,
em permanente estado agónico, obcecado por
Titulo: Bibliograﬁa do Distrito de Bragança em 10 uma dúvida: Conseguirei eu dar aos outros um
retrato ﬁel e sincero da minha verdadeira pessoa
volumes
humana? Falamos do homem telúrico, do médico,
Autor: Hirondino da Paixão Fernandes
do escritor, do revolucionário, do andarilho. Do
Editora: Câmara Municipal de Bragança
cidadão comum de perﬁl duro como o perﬁl do
mundo que não deixa transparecer a graça da
poesia. Dois homens num só rosto! E está tudo
1.10.60 Dois
Homens
num
só dito…

Rosto

-

Temas

Torguianos Titulo: Dois Homens num só Rosto - Temas

(2013-10-24 12:21)

Torguianos
Autor: M. Hercília Agarez
Preço:14,00€
Editora: Lema D’Origem
Comprar online ≫≫

1.10.61 A Terra de Duas Línguas – Antologia de Autores Transmontanos II (2013-10-24 12:23)

Quando conseguirei eu rar de uma vez a minha
máscara? Ser eu, plenamente? Eu, um homem
bom, simples e sociável. O que isto tem custado!
[…] Tanta pancada levei, tanto pé me pisou a
pele, que me ﬁz tojo arnal. E ninguém que me
conhece suspeita sequer do outro que está por
trás de mim, alegre como um passarinho, brando
como uma folha, delicado como um rebento
[…] Poucos devem ter do no mundo a minha
sorte: ser um homem inteiramente livre. […]
Permaneci na minha pureza natural, cidadão livre
do mundo e português. Mas não há dúvida que,
para a maioria, me cerquei de arame farpado. É

Trata-se de uma antologia, como o próprio tulo
indica, onde estão representados autores em
língua portuguesa e mirandesa, abrangendo
áreas como a ﬁcção, poesia, crónica ensaio e
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teatro.
Estão representados os seguintes autores:

1.10.62 Aqui
e
agora
assumir
o Nordeste - Antologia
(2013-10-24 12:24)

Português
A.M.Pires Cabral, Alexandre Paraﬁta, Ernesto
Rodrigues, Fernando de Castro Branco, Henrique
Pedro, José Rodrigues Dias, Manuel Cardoso,
Manuel Gouveia, Regina Gouveia, António Afonso,
A.Pinelo Tiza, Amélia Ferreira-Pinto, Antero Neto,
António Manuel Monteiro, António Modesto
Navarro, António Passos Coelho, António Sá Gué,
Cláudio Carneiro, Fernando Mascarenhas, Hélder
Rodrigues, Idalina Brito, Isabel Mateus, João de
Deus Rodrigues, Joaquim Ribeiro Aires, José Lopes
Alves, Luís Vale, Manuel Amendoeira, Marcolino
Cepeda, Maria Hercília Agarez, Pedro Castelhano,
Tiago Patrício, Virgílio Nogueiro Gomes, António
Fortuna, Carlos d’Abreu, José Augusto de Pêra Fernandes, José Mário Leite, Nuno Augusto Afonso,
António Chaves, Artur Manso, Barroso da Fonte,
Isabel Alves, João Cabrita, Lucília Verdelho da
Esta antologia da vasta obra de A. M. Pires Cabral,
Costa, Maria da Assunção Anes Morais, Maria
dispersa por quase todos os géneros, celebra o
Manuela Araújo.
septuagésimo aniversário do escritor (Chacim,
Macedo de Cavaleiros, 13 de Agosto de 1941).
Mirandés
Adelaide Monteiro, Domingos Raposo, Maria Rosa
A opção de dividir a obra de Pires Cabral em
Mar ns, São Sendin, Alcides Meirinhos, Alfredo ≪
lugares≫, ≪homens≫ e ≪bichos≫ tem, pois,
Cameirão, Bina Cangueiro, Faus no Antão, Alcina
como objec vo salientar este aspecto de coPires, Amadeu Ferreira.
munhão e de inter-relação da geograﬁa com a
vida humana e com a vida animal. É esta a base
Titulo: A Terra de Duas Línguas – Antologia
da construção de um lugar, de uma região, de um
de Autores Transmontanos II
país. Do mundo, em suma. Por isso, o par cular
Autor: Vários
aqui invocado – Trás-os-Montes – não despreza a
Editora: Lema D’Origem
universalidade da obra do escritor, apenas se oferPreço: 20,00€
ece como ponto de par da, como força centrífuga,
para uma leitura que se pretende vasta, diversa,
inquieta. scritor (Chacim, Macedo de Cavaleiros,
13 de Agosto de 1941).

Comprar online ≫≫
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Se da leitura dos textos que propomos ﬁca o
perﬁl de um escritor que se confessa ≪um homem
de fundas raízes rurais≫, aliando a vivência rural
a um largo conhecimento da tradição oral, mais
desejaríamos que se entrevisse o homem ≪para
quem a dúvida é a a tude fundamental de todo
aquele que observa o mundo≫. E este é um
aspecto fundamental: aqui e agora, assumindo o
nordeste, apresentamos também um escritor de
vasta interioridade. scritor (Chacim, Macedo de

Cavaleiros, 13 de Agosto de 1941).

Titulo: O Manco - Entre Deus e o Diabo
Autor: António Sá Gué
Titulo: Aqui e agora assumir o Nordeste - An- Editora: Lema D’Origem
tologia
Preço: 13€
Autor: A. M. Pires Cabral
Editora:Âncora
Preço: 21 €
Comprar online ≫≫

Comprar online ≫≫

1.10.64 Homens

de

Granito

(2013-10-24 12:26)

1.10.63

O Manco - Entre Deus e o Diabo
(2013-10-24 12:25)

Trata-se de uma colectânea de contos, na qual
o autor evidencia a dureza e a vernaculidade da
Este romance de António Sá Gué conjuga várias vida das aldeias do nordeste transmontano, quer
linhas de força que o magniﬁcam. Externamente, pela linguagem, quer pelos sen mentos nela
cada capítulo é precedido de um poema, cuja con dos.
função emo va nos dá, em primeira pessoa, um
sujeito depois narrado na terceira.
(...) “As terras pequenas não fazem os homens
grandes!” – a frase mil vezes repe da pelo seu
Conjunto de vinte e três peças, ar cula-se, aqui, o António ainda lhe martelava na cabeça como
uma biograﬁa psicológica. Esse direito à palavra ‒ no dia em que olhou pela úl ma vez para o largo
qual didascália no teatro do ser, não só deﬁnindo central da aldeia. (...)
uma voz, mas orientando a leitura ‒ é um traço
de personagem tenaz procurando domar o seu
des no. Rescende aos heróis an gos, e não seria
di cil encontrar concordâncias. (...)
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Titulo: Homens de Granito
Autor: Antero Neto
Editora: Lema D’Origem
Preço: 10,00€

Comprar online ≫≫

1.10.65

po de ac vidades agrícolas, industriais, de povoamento, de conquistas e reconquistas e outras
desenvolvidas pelo homem e pela natureza dentro
desse espaço e, quando não temos registos históricos escritos, podemos u lizar as designações de
topónimos como verdadeiros documentos, como
verdadeiras fontes históricas, que nos podem
fornecer informações riquíssimas e da mais variada natureza, e por isso a tese incorpora um anexo
sobre a toponímia maior e menor da freguesia.
Carlos do Nascimento Ferreira nasceu em-

Sendin – Tierra de Miranda Sendim, em 1961. Licenciou-se em Geograﬁa
– Geograﬁa e Toponímia e Planeamento Regional na Universidade Nova
(2013-10-24 12:27)

de Lisboa, em 1986. Concluiu o Programa de
Doutoramento da Universidade de Salamanca,
“El médio ambiente natural y humano en las
ciências sociales”, cuja tese de Grado defendida
em 2003 agora se publica. Desde 2009 que é
Administrador-Delegado do produto turís co Natureza na En dade Regional de Turismo do Porto e
Norte de Portugal.
Título: Sendin – Tierra de Miranda – Geograﬁa e
Toponímia
Autor: Carlos Ferreira
Editora: Ancôra

1.10.66 Memórias da Maria Castanha
Este é um trabalho de geograﬁa regional que
tem como objec vo principal analisar a evolução
da paisagem na freguesia de Sendin – Tierrade
Miranda.

(2013-10-24 12:27)

Paralelamente consideramos dois outros que
são colaterais: ensaiar um método de abordagem
geotoponímica sobre um espaço rela vamente
restrito, tendo em conta a sua aplicação futura a
uma área regional mais vasta; mostrar como uma
abordagem geográﬁca de perspec va complexa é
impera va para encarar problemas de compreensão e consequente desenvolvimento de regiões
com uma carga histórica e de intervenção humana
muito fortes, mas economicamente deprimidas
por falta de um modelo adequado de desenvolvimento.
No Prefácio, o escritor, Pires Cabral, diz que o auCada topónimo guarda na sua designação o tor, ≪sen ndo que nha ainda muito que estudar,
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inves gar e divulgar sobre a castanha, resolveu
arredondar aquelas duas obras numa trilogia,
acrescentando-lhes estas Memórias da Maria
Castanha – Vocabulário, variedades de castanhas, expressões, provérbios, receitas tradicionais
e outros saberes etnográﬁcos do castanheiro. (…)

e dos intelectuais conscientes e interven vos, na
prisão e na tortura, na Revolução e depois, até
agora, numa nova resistência que se impõe para
transformarmos a vida.
Este é um livro de amor, de libertação e aﬁrmação humana no interior do país e em Lisboa.

Estas Memórias são uma espécie de vade-mécum
da relação do povo com a castanha. (…)
Título: A Oitava Colina
Autor: Modesto navarro
Por isso aconselho a sua leitura pausada, como se Editora: página a página
tratasse de um romance amável, feita naqueles Preço: 16,20€
momentos em que acorda dentro de nós o apelo
da ruralidade, que só se sacia indo às fontes≫.
Comprar online

1.10.67

A Oitava Colina (2013-10-24 12:28)
1.10.68 O

Diabo

e

as

Cinzas

(2013-10-24 12:29)

A oitava colina de Lisboa é a liberdade. Este
livro vem dos conﬁns de Trás-os-Montes, dos resistentes ao fascismo, da aﬁrmação das mulheres
e dos homens, dos jovens que foram inﬂuenciados pela campanha eleitoral de Humberto
Delgado e pela situação de miséria e opressão do
salazarismo.
Na década de 1960 principiaram a guerra colonial
e a emigração para a Europa. A experiência da
vida de então em Lisboa, a resistência, a formação
dos soldados, a guerra em África e a construção
do 25 de Abril na clandes nidade e no movimento democrá co (CDE) estão nestas páginas,
na vontade de viver e de lutar dos trabalhadores

Esta obra é cons tuída por 13 contos baseados
nas tradições brigan nas, em que história e ﬁcção
convivem em harmonia, dando a conhecer ao
leitor a sua evolução.
Aqui estão representadas as vivências de um
povo que ciclicamente, por um período de três ou
quatro dias, entrega o governo da comunidade nas
mãos dos jovens, num rito iniciá co reconhecido
pela u lização das picas máscaras ou caretos.
Título: O Diabo e as Cinzas
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Autor: António Tiza
Editora: Âncora Editora
Preço: 16 €

Comprar online ≫≫

1.10.69

que atravesso. Ao balcão de serviço
resta o nosso pedido, a nossa vez?
Um rasto que nos rastra por dentro
a sede que nos rasga o coração.
Erros de cálculo ou outra coisa qualquer, Miguel
Pires Cabral, Poé ca Edições, 2013
Sobre o autor:

Erros de cálculo ou outra coisa Miguel Pires Cabral nasceu a 27 de Março de 1974
qualquer (2013-10-24 12:30)
em Macedo de Cavaleiros.
Licenciado em Educação Física e Mestrado em
Inves gação da Ac vidade Física, Desporto e
Saúde, pela Universidade de Vigo, Miguel Pires
Cabral escreve os seus primeiros poemas originais,
a tulo experimental, algures pela viragem do
milénio.
Lançou o seu primeiro livro de poemas originais "Café Solo", em Agosto de 2010. ["Café Solo"
conta com prefácio de Marta Pessanha Mascarenhas, edição de LMOPC – Editores © – Impressão &
digitalização pela Dom Texto - Vila Real]. Este é o
seu segundo livro e é editado pela livraria Poé ca
– livros, arte e eventos, de Macedo de Cavaleiros.

Ano de edição: 2013 66 páginas Título: Erros
de cálculo ou outra coisa qualquer Autor: Miguel
" Este livro do Miguel é uma ilha de palavras. Pires Cabral Editora: Poé ca Edições Preço: 9,90€
Palavras crescidas, que são pedras rugosas de um
caminho onde a luz abre fendas nas sombras que
nos doem. Este é um livro que nos percorre e nos
ensina os passos de uma certa procura ."
Virgínia do Carmo
nossa vez
Reﬂecte-se a vida neste copo: o astro que se Comprar online
afasta e traz gelo
aos restos que nos restam de vidro.
E há uma voz seca – árida até –
que nos reencontra sentados
à mesma mesa de sempre.
O esboço de uma vida por escrever:
nós de silêncio. Porque é noite no deserto
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1.10.70

A

Máscara

(2013-10-24 12:30)

do

Demo 1.10.71 II Feira da Azeitona e Mecanização Agrícola de Vale de Gouvinhas (Mirandela) (2013-10-25 09:20)

A Junta de Freguesia de Vale de Gouvinhas organiza pelo segundo ano consecu vo a “Feira da
Azeitona e Mecanização Agrícola” que decorre
nos próximos dias 26 e 27 de outubro com a
colaboração da Câmara Municipal de Mirandela,
Ins tuto Politécnico de Bragança – IPB, Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto
Douro – AOTAD e Núcleo de Mirandela da Liga
dos Combatentes.
Inspirado em factos reais, este livro levanta o véu
sobre a morte misteriosa do bispo português Frei
João da Cruz, da ordem dos Carmelitas Descalços,
que governou com mãos de ferro, em meados do
século XVIII, as dioceses do Rio de Janeiro e de
Miranda do Douro.

Com a organização deste certame, a Junta de
Freguesia pretende criar uma montra de produtos
locais/regionais, sobretudo para os pequenos
produtores com menos possibilidades de chegar
aos mercados.

Pretende-se também dar a conhecer a excelente qualidade da azeitona curada pelo método
Sepultado na catedral desta úl ma, as suspeitas tradicional e o papel que pode desempenhar na
de que fora enterrado vivo, habilmente silenciadas dieta alimentar, bem como as variedades nas
pela hierarquia da Igreja, correram durante muitos quais se deve apostar que podem ser conhecidas
anos na memória popular.
no Seminário Técnico “Azeitona de Mesa” do dia
27 de outubro.
Título: A Máscara do Demo
Autor: Alexandre Paraﬁta
Atendendo a que as máquinas são cada vez
Editora: Âncora Editora
mais u lizadas nas a vidades agrícolas e ao elPreço: €15.00
evado número de acidentes com consequências
trágicas, é também um obje vo deste evento sensibilizar os operadores para uma correta u lização
das mesmas.
Comprar online ≫≫

O programa da feira completa-se com um conjunto de a vidades mais de âmbito lúdico e
despor vo, como o percurso pedestre “Caminhos
da Ripa”, uma Montaria ao Javali no sábado, dia
26, e uma jornada de caça a espécies sedentárias,
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coelho, lebre e perdiz no domingo, dia 27.

1.10.72

1.10.73 “Florestar Portugal": mais de
900 árvores autóctones estão já
reservadas para manutenção e
rejuvenescimento dos recursos
ﬂorestais (2013-10-25 09:51)

Basket: SC Mirandela venceu
Diogo Cão (2013-10-25 09:28)

O projeto “Amo Portugal – Associação Mãos à
Obra Florestar Portugal 2013” tem em mãos uma
tarefa que consiste na plantação e sementeira
Decorreram no passado ﬁm de semana no Pavil- de ﬂora autóctone, envolvendo um número
hão do Inatel, três jogos de basquetebol da signiﬁca vo de concelhos que estão interessado
recentemente criada secção do Sport Clube de na manutenção e rejuvenescimento dos seus
recursos ﬂorestais.
Mirandela.
Mais de 90.000 árvores autóctones estão já
reservadas para mais de 70 concelhos que se
candidataram ao programa de incen vo à reﬂorestação FLORESTA COMUM.
Na tarde de sábado, os mirandelense defrontaram
a equipa “A” do Diogo Cão em sub-14 masculinos
e perderam por um esclarecedor 27-109, no ﬁnal
da tarde foi a vez de entraram em campo as
sub-16 femininas que defrontaram o Basket Clube
e perderam por 27-76 com as vila-realenses.

“Os restantes concelhos podem e devem apelar
à responsabilidade ambiental da sociedade civil
para que se consiga, em conjunto, no dia 23 de
novembro, Florestar Portugal “ lê-se num comunicado da organização desta inicia va.

No domingo, chegaria a primeira vitória e logo
no primeiro jogo do campeonato por parte dos
sub-16 masculinos do SC Mirandela, o êxito foi
alcançado frente à sempre di cil equipa do Digo
Cão. Os mirandelenses foram mais fortes nesta
par da e bateram os visitantes por 46-38.

Para a época de reﬂorestação 2013/14 foram
aceites 58 candidaturas referentes a 74 municípios, onde se incluem os concelhos de Alfândega
da Fé, Associação Geoparque Terras de Cavaleiros
de Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro e
Mirandela.

Na próxima jornada as equipas masculinas defrontam fora o Basket Clube de Vila Real e a equipa
feminina recebe a sempre di cil equipa do CTM
Vila Pouca.

Com a organização e coordenação das Estruturas
Locais da AMO Portugal, em muitos concelhos
decorrem já as inscrições para voluntários que no
dia 23 de novembro queiram “meter mãos à obra”.

470

1.10.74

Tribunal aceita nova providên- a pedir para o helicóptero não sair" até haver uma
cia cautelar para que "heli" decisão judicial deﬁni va sobre o processo.
do INEM ﬁque em Macedo
(2013-10-26 12:53)

Os autarcas aguardam também pela resposta
do INEM a um pedido de reunião para saberem a
posição da nova presidente do ins tuto sobre esta
questão.
Para o dia 02 de novembro foi convoca, nas
redes sociais, uma manifestação, em Macedo de
Cavaleiros, contra a saída do meio de socorro. Os
autarcas associam-se à inicia va e vão aproveitar
para pedir à população que subscrever a nova
ação popular.

O Tribunal Administra vo e Fiscal (TAF) de Mirandela aceitou a nova providência cautelar
apresentada pelos autarcas do distrito de Bragança para o helicóptero do INEM permanecer
em Macedo de Cavaleiros, adiantou hoje à Lusa
um advogado ligado ao processo.

Os presidentes de Câmara da região alegam
que está em causa "o direito à saúde e à vida" dos
cidadãos da região e consideram que o Ministério
da Saúde está a violar os protocolos celebrados,
em 2007, em que se comprometeu a reforçar a
emergência médica na região, nomeadamente
com o helicóptero, como contrapar da pelo encerramento noturno dos centros de saúde.

Paulo Moura Marques aﬁrmou que "a juíza já
determinou a aceitação" do processo e "mandou
citar" as partes, que podem ainda pronunciar-se.
Só depois se saberá se o tribunal decide favoravelmente ou não a pretensão dos autarcas.

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Duarte Moreno, anﬁtrião da reunião de
quarta-feira, em que foi decidida a nova providência cautelar, aﬁrmou, naquela ocasião, que a
colocação do meio de socorro em Vila Real deixará
de fora do raio de ação concelhos como Miranda
A nova providência cautelar foi apresentada
do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta,
na quarta-feira, depois de uma reunião dos repreos mais afastados dos principais hospitais.
sentantes das 12 câmaras do distrito de Bragança,
que agora avançam para tribunal a tulo pessoal,
"Uma parte signiﬁca va da população do disrecorrendo à ﬁgura da ação popular.
trito ﬁcaria sem esse meio de cobertura, além
disso (o helicóptero) não vai só buscar doentes,
Esta é a segunda ação judicial intentada pelos
também leva a ação médica muito próximo onde
autarcas contra a intenção do Ins tuto Nacional
é necessário", realçou.
de Emergência Médica de deslocalizar de Macedo
de Cavaleiros para Vila Real o meio de socorro
O helicóptero do INEM sediado em Macedo
aéreo. Correrá termos paralelamente à primeira,
de Cavaleiros con nua a ser o que mais saídas
intentada há mais de um ano, cuja ação principal
regista entre toda a frota aérea nacional de
ainda aguarda julgamento no TAF de Mirandela.
emergência médica do INEM.
Uma primeira providência cautelar impediu a
Lusa
saída do helicóptero durante mais de um ano, mas,
depois de ter sido inicialmente aceite, acabou
por ser indeferida por uma decisão do Supremo
Tribunal Administra vo, no ﬁnal de setembro.
Com a nova ação popular, os autarcas "estão
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1.10.75

Diocese tem património ma- que neste momento a Pastoral do Turismo de
terial e imaterial para desen- Bragança–Miranda “procede ao inventário do
volver o turismo religioso património da Diocese, estando já inventariadas
(2013-10-26 12:59)

mais do que 13000 peças”, o que revela que o
património móvel da Diocese pode também ser
“um importante atra vo para trazer visitantes à
região, pois, além de vasto, é riquíssimo, com
interesse histórico, ar s co e cultural”.
O património imaterial poderá também ser
outra das chaves para capitalizar o turismo na
região dado que “também neste âmbito, a Diocese
de Bragança-Miranda é riquíssima, com inúmeras
romarias seculares, lendas, contos”, escreve
Alexandrina Fernandes.

Alexandrina Fernandes, da Pastoral do Turismo
Esta leiga, que integra o departamento diocede Bragança-Miranda, aﬁrma que esta diocese
sano da pastoral do turismo, relembra ainda que
tem grande potencialidade turís ca em termos
os caminhos de San ago são “outro fator que
religiosos.
pode potenciar o turismo religioso nesta Diocese”.
Para rar par do do fato destes caminhos passarem pelo Nordeste Transmontano, Alexandrina
refere que “é importante criar condições de acolhimento aos peregrinos que por aqui passam,
“A Diocese de Bragança – Miranda tem muitas
dinamizar estes caminhos, preservando-os e
manifestações e possibilidades de desenvolvidivulgando-os”.
mento da a vidade pastoral relacionada com o
turismo” sustenta Alexandrina Fernandes, num
Alexandrina Fernandes conclui o seu ar go
ar go de opinião publicado esta quinta-feira no
publicado esta quinta-feira no semanário digital
semanário digital ECCLESIA.
ECCLESIA desaﬁando todos a visitar Trás-osMontes dando a garan a de que “vale a pena
Ao nível do património ediﬁcado a responsável
ir à Diocese de Bragança-Miranda, aquele reino
pela Pastoral do Turismo de Bragança-Miranda
a quem já chamaram de “Reino Maravilhoso”,
destaca as “magníﬁcas” igrejas que podem ser
conhecer as suas gentes, o seu belo património
visitadas nesta região, nomeadamente “a de Santa
material e imaterial e sen r-se tocado pelo ar puro
Maria do Castelo em Bragança, a Igreja Matriz de
e tranquilidade que por aqui se respira”.
Torre de Moncorvo, a Igreja Matriz de Freixo de
MD
Espada à Cinta, a de Santo Cristo de Outeiro, Algosinho, Castro de Avelãs e sobretudo a Concatedral
Fonte: Agência Ecclesia
de Miranda do Douro”.
A Pastoral do Turismo de Bragança-Miranda
tenta também “desenvolver alguns roteiros entre
os vários santuários da diocese, rotas por es los
de construção e ainda uma rota das catedrais”, que
englobará a Catedral de Bragança e a Concatedral
de Miranda do Douro.
No ar go de opinião publicado no semanário
digital ECCLESIA Alexandrina Fernandes revela
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1.10.76

Rede Social de Mirandela pro- 1.10.77 Companhia do Chapitô apmoveu workshop de Educação
resenta Macbeth no Teatro
Financeira (2013-10-26 16:06)
Municipal
de
Bragança
(2013-10-26 18:11)

A Companhia do Chapitô apresenta Macbeth no
Teatro Municipal de Bragança no próximo dia
2 de Novembro pelas 21:30 horas. A tragédia
de Shakespeare passou a comédia. Três atores
representam todos os personagens.

Rede Social de Mirandela promoveu no dia 21 de
outubro um workshop forma vo sobre Educação
Financeira para técnicos e técnicas da ação social
do concelho que trabalham com famílias em
situação de vulnerabilidade social.

O convite foi feito ao Conselho Local de Ação
Social (CLAS) pela Rede Europeia An -pobreza
– Núcleo de Bragança, tendo o workshop sido
dinamizado pela en dade formadora Associação
Nacional para a Ação Familiar (ANJAF) e a en dade
promotora o Banco Montepio.

O que é que oculta um kilt?
Barão?
Pois barão duas vezes!!
Fá-lo Rei!
Como?
Por trás de um grande homem...
Uma Lady?
Será ele capaz?
Sim...eles fazem tudo!!
Até cavam o seu próprio des no!
Acreditam em bruxas?
Mas o que é que isto tem a ver com o Kilt?
Já vão ver!!

A ação teve como principais obje vos: dar
a conhecer a importância da gestão dos gastos/rendimentos, ensinar a elaborar um orçamento familiar adequado e a prevenir situações
de eventual endividamento.

Criação Colec vaEncenação: John Mowat
Assistente de encenação: José Carlos Garcia
Interpretação: Jorge Cruz | Ricardo Peres | Tiago
Viegas
Produção: Tânia Melo Rodrigues
Assessoria
de Imprensa: Joana Domingues
Par ciparam nesta ação 30 elementos de 10
en dades que pertencem à Rede Social de Miran- Técnico de luz: Samuel Rodrigues
Kilts: Glória Mendes
dela.
Design Gráﬁco: Sílvio Rosado
Fotograﬁa: Sílvio Rosado | Simão Anahory | Susana Chicó
Audiovisuais: Nádia Santos | Simão Anahory
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Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 2 de Novembro de 2013-10-26 Hora: O responsável perspec va que os novos pro21:30 horas
jectos "venham a possibilitar o aparecimento
Entrada: 6 euros
de dezenas de postos de trabalho, talvez cinco
dezenas durante já o próximo ano". milhões
de euros nos próximos ano e meio, dois anos e
metade é inves mento estrangeiro".

1.10.78

Dez milhões de inves mento
para produção de castanha em Na região existem já várias unidades industriais
e organizações de produtores que comercializam
Trás-os-Montes (2013-10-28 10:30) e transformam a castanha. milhões de euros
nos próximos ano e meio, dois anos e metade é
inves mento estrangeiro".
Em Trás-os-Montes concentram-se quase 30
mil dos 35 mil hectares de soutos nacionais e
perto de 80 por cento das 19 mil toneladas de
produção anual de castanha. milhões de euros
nos próximos ano e meio, dois anos e metade é
inves mento estrangeiro".

O sector da castanha está a atrair inves mento
nacional e estrangeiro à região transmontana
com novos projectos em curso que irão a ngir
10 milhões de euros, anunciou hoje o director
regional de Agricultura e Pescas do Norte.

Manuel Cardoso adiantou à Lusa que "neste
momento existem vários inves mentos em curso,
que irão a ngir quase 10 milhões de euros nos
próximos ano e meio, dois anos e metade é invesmento estrangeiro".

Das quatro "Denominações de Origem Protegida" (DOP) para a castanha que existem em
Portugal, três centram-se em Trás-os-Montes: a
Castanha da Terra Fria, Castanha da Padrela e
Castanha dos Soutos da Lapa. milhões de euros
nos próximos ano e meio, dois anos e metade é
inves mento estrangeiro".

O castanheiro passou em menos de três décadas de "árvore do pão" que alimentava os mais
pobres da população rural do interior a fonte
de riqueza com real expressão económica no
rendimento agrícola familiar. milhões de euros
nos próximos ano e meio, dois anos e metade é
A castanha que, em 2012, contribuiu com 17,5
inves mento estrangeiro".
milhões de euros para as exportações portuguesas
é, segundo o director regional, "neste momento o
A castanha é hoje em dia aceite no mercado
único sector que está a fazer com que haja incorcomo um "ar go de luxo" e aquela que é proporação de capital estrangeiro nos inves mentos
duzida na região de Trás-os-Montes des na-se
que estão a ser feitos" na região. milhões de euros
essencialmente à exportação para países como
nos próximos ano e meio, dois anos e metade é
Itália, Brasil, França, Suíça, Canadá, Alemanha,
inves mento estrangeiro".
Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Espanha, Angola,
Estados Unidos da América, Áustria, Cabo Verde,
Manuel Cardoso realçou que os novos inves entre outros. milhões de euros nos próximos
mentos "têm uma componente associada que
ano e meio, dois anos e metade é inves mento
é muito promissora em termos de postos de
estrangeiro".
trabalho", com uma laboração menos sazonal
ao trabalharem com outros produtos. milhões
A área de soutos de castanheiros mais do que
de euros nos próximos ano e meio, dois anos e
duplicou em Portugal, com especial expressão
metade é inves mento estrangeiro".
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nos úl mos dois anos, mas o director regional 1.10.79
acredita que é possível duplicar este número e
tornar o país mais compe vo em relação a outros
países produtores. milhões de euros nos próximos
ano e meio, dois anos e metade é inves mento
estrangeiro".

Núcleo de Turismo da EsACT organizou 1º Seminário de Turismo (2013-10-28 10:38)

Manuel Cardoso garan u que "vai haver dinheiro no próximo Quadro Comunitário de Apoio"
e com a simpliﬁcação do PRODER (Programa de
Desenvolvimento Regional) acredita será possível
"arrancar para um verdadeiro fomento desta cultura". milhões de euros nos próximos ano e meio,
dois anos e metade é inves mento estrangeiro".
"Estou a apelar aos jovens e a todas as pessoas que tenham terrenos disponíveis e que não
precisem da sua u lização imediata, porque os
castanheiros não começam a produzir no ano em
que são plantados, começam a produzir apenas alguns anos depois. milhões de euros nos próximos
ano e meio, dois anos e metade é inves mento
estrangeiro".

O Núcleo de Turismo da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
(EsACT) organizou o 1º Seminário de Turismo
dirigido a alunos que decorreu no dia 22 de
outubro, no Auditório Municipal de Mirandela.

Acho que nós devemos tomar isso como sendo um
inves mento estratégico para a nossa região", aﬁr- O Seminário teve como principal obje vo divulgar
mou. milhões de euros nos próximos ano e meio, um conjunto de boas prá cas ao nível do turismo
dois anos e metade é inves mento estrangeiro".
no contexto local e regional e ao mesmo tempo
promover o debate sobre as potencialidades de
O director regional alertou, no entanto para a produtos como o contexto rural, a paisagem e a
necessidade da "organização interproﬁssional do gastronomia na aﬁrmação do concelho de Miransector", exortando as organizações de produtores dela e da região como des no turís co.
a aproveitar ao máximo o próximo Quadro Comunitário de Apoio para se porem a funcionar com Par ciparam neste seminário empresários e
uma escala que a nível internacional represente técnicos que par lharam com a audiência as suas
de facto algo signiﬁca vo". milhões de euros experiências e estratégias para o desenvolvimento
nos próximos ano e meio, dois anos e metade é dos produtos turís cos regionais.
inves mento estrangeiro".
O aluno Tito Resende, atual Presidente do Núcleo
Fonte: Agência Lusa
de Estudantes de Turismo da EsACT e responsável
pela organização do evento, revela que a inicia va
foi um sucesso com a par cipação massiva dos
alunos do curso de Turismo.
Para a próxima edição ﬁca o desaﬁo de atrair
os alunos dos outros cursos, uma vez que o turismo é um setor transversal que deve beneﬁciar
da a vidade conjunta de várias áreas de ação.
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1.10.80

Luís Fraga em 2º lugar no Na- 1.10.81 Transmontanos criam movicional (2013-10-28 10:57)
mento contra o abandono da
região (2013-10-29 00:03)

Um movimento contra o abandono de Trás-osMontes está a ser criado em Varge, uma aldeia
de Bragança, com o propósito de envolver os
cidadãos na discussão dos principais problemas e
de contrariar as polí cas do poder central.

O Movimento Cívico Defender, Autonomizar e
Rejuvenescer Trás-os-Montes (DART) pretende
estender-se a outras localidades transmontanas,
prevendo na sua atuação a discussão pública de
grandes projetos e a elaboração e concre zação
de outros de menor dimensão com reconhecido
interesse para a revitalização das aldeias e para a
promoção da região", como adiantou à Lusa um
No escalão de Ski Juvenis o piloto classiﬁcou- dos promotores, Francisco Alves.
se em 2º lugar na prova que decidia quem seria o
"Inconformados com a deser ﬁcação, o abandono,
Campeão Nacional da corrente temporada.
o envelhecimento e o desrespeito a que desde
No que diz respeito ao campeonato organizado sempre o Poder Central tem votado o Interior
pela Federação de Jet Ski, Luís Fraga ainda ocupou e, bem assim, a Sub-Região Alto Trás-os-Montes,
o 3º lugar na compe ção após o Grande Prémio um conjunto de transmontanos, de descendentes
de Mirandela, mas acabou por se classiﬁcar em 8º ou amigos de transmontanos, moradores permanentes ou temporários ou simplesmente pessoas
lugar no ﬁnal do campeonato.
que se afeiçoaram a Trás-os-Montes" decidiram
O jovem miradelense, que se iniciou na modali- cons tuir o novo movimento cívico que será apredade por volta dos sete anos de idade, con nua sentado publicamente na sexta-feira, ma aldeia de
assim uma carreira ascendente no mundo do Varge.
jet Ski, um desporto bastante oneroso e que só
poderá ser man do pelos atletas se devidamente É um movimento cívico aberto a todos os cidadãos
que subscrevam os princípios que o rege, "indepatrocinados.
pendentemente da ﬁliação par dária, da cultura
ou etnia a que pertençam e do credo religioso que
professem" e que "pretende colaborar com todos
os serviços públicos, ins tuições e associações já
existentes, tendo em vista somente a defesa e
O mirandelense Luís Fraga, piloto de Jet Ski do
Moto Clube de Mirandela, par cipou no Campeonato de Jet Ski e Motas de Água organizado
pela Federação Portuguesa de Motonáu ca em
São Mar nho do Porto.
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valorização da cultura e das condições de vida dos 1.10.82
transmontanos".
Os promotores entendem que "para o reforço
da democracia falta o envolvimento dos cidadãos
na discussão dos problemas públicos" e é essa
par cipação cívica que se propõem impulsionar.

“ O que estás a Fazer?” estreia
a 31 de outubro em Alfândega
da Fé (2013-10-29 23:59)

Francisco Alves aﬁrmou à Lusa ter já a intenção de
adesão de "70 pessoas, sobretudo jovens", que tal
como ele vivem fora da região.
Professor de ﬁlosoﬁa, o "pai" deste novo movimento fez há 40 anos o percurso de muitos
transmontanos para fora da região.

No próximo dia 31 de outubro, pelas 16.00h,
Alfândega da Fé recebe um espetáculo inserido
Agora que se aposentou, con nua dividido enno projeto Comunicar em Segurança, da Funtre Lisboa e Bragança, mas com mais tempo para a
dação Portugal Telecom. A peça "O que estás
aldeia de origem, Varge, a par r de onde pretende
a fazer?" visa alertar para as questões de selançar esta nova dinâmica regional.
gurança na u lização das novas tecnologias da
informação.
O movimento tem já alguns projetos para discussão pública e "compromete-se a trabalhar no
O espetáculo estreia em Alfândega da Fé e vai
sen do de encontrar fundos para a sua concre zaandar a percorrer o país. "O que estás a fazer?"
ção, sempre em conjunto com as autarquias e
des na-se aos alunos do 5º, 6º e 7º anos e tem tamdemais agentes, visando fundamentalmente a
bém associado uma componente de solidariedade.
preservação dos valores tradicionais e patrimoniais de forma a tornar as aldeias mais atra vas para
O projeto Comunicar em Segurança, da Funtodos que queiram conhecer a nossa região".
dação Portugal Telecom, chega a Alfândega da
Fé com a apresentação da peça de teatro “O que
Os promotores do DART defendem "a polí ca
estás a fazer?". Em estreia nacional no auditório
como uma dimensão nobre que deve visar unicada Casa da Cultura Mestre José Rodrigues, no
mente o bem público" e pretendem "ser um aviso
dia 31 de outubro, às 16.00h, este espetáculo
sério aos poderes instalados e estagnados que
pretende alertar os mais novos para a importância
representam muitas vezes um travão ao próprio
das questões da segurança na u lização das novas
desenvolvimento económico e social local que
tecnologias da informação.
deve assentar nos princípios da sustentabilidade e
da subsidiariedade".
Com os atores Vicente Morais, Pedro Górgia e
HFI // JGJ Lusa/ﬁm
Alexandre Silva a peça é dirigida aos alunos do 2º
e 3º ciclos. Para além da componente pedagógica
Fonte: Agência Lusa
tem também associada uma componente de solidariedade. É que o valor realizado com a venda
dos bilhetes, com o preço simbólico de 1€, será
duplicado pela Fundação e o montante vai ser
u lizado para “ajudar jovens a terminarem os
estudos, através do projeto “Bolsas Sociais”, da
responsabilidade da associação EPIS”.
“O que estás a fazer” insere-se num programa
mais vasto que a Fundação Portugal Telecom está
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a desenvolver em todo país. Trata-se do projeto
Comunicar em Segurança. “Uma inicia va de
voluntariado empresarial da Fundação Portugal
Telecom, que pretende alertar a comunidade
educa va para a u lização correta e segura das
tecnologias de informação, nomeadamente, Internet e telemóvel”. Do programa fazem parte
diferentes ações e inicia vas.

mercados e porta-a-porta na cidade e um arraial,
divulgaram hoje os promotores, em comunicado.

Atenta à importância desta temá ca a Câmara
Municipal de Alfândega da Fé associou-se a esta
inicia va, ciente da necessidade de informar e
sensibilizar a comunidade sobre a u lização segura
das novas tecnologias. Isto numa altura em que
o acesso generalizado a estas tecnologias impõe
uma informação e consciencialização sobre os
riscos e perigos associados à sua u lização.

O resultado da inicia va reverte e para as ins tuições de solidariedade social das aldeias de
Babe, Baçal, França, Espinhosela e Santa Comba
de Rossas, no concelho de Bragança.

1.10.83

Os caloiros vão fazer durante o dia o peditório e à
noite par cipam no arraial solidário, no hangar da
escola, em que toda a comunidade académica é
convidada a levar um alimento ou peça de roupa
para doar.

Este ano, os caloiros da Agrária realizam ainda a
Praxe do Voluntariado, disponibilizando-se para
durante o dia de quinta-feira ajudarem em ins tuições da cidade de Bragança como os centros
paroquiais do Santo Condestável e Santos Már res,
Obra Social Padre Miguel e Fundação Betânia.

Praxe Solidária a favor de
A Praxe Solidária, que se tornou uma tradição
cinco ins tuições de Bragança na Escola Superior Agrária de Bragança, bateu
(2013-10-30 10:51)

no ano passado o recorde de doações, com mais
de uma tonelada de alimentos recolhidos pelos
estudantes.
Com esta inicia va, a Associação de Estudantes
pretende fazer das praxes, que marcam a receção
aos caloiros, um momento de inserção, mas também de par lha com a comunidade local, "dando
algo de ú l à sociedade".

Os estudantes da Escola Superior Agrária de
Bragança vão mais um ano fazer da praxe um
momento solidário com a recolha de alimentos
e vestuário para doar a cinco ins tuições de
Bragança, anunciou hoje a organização.

A Escola Superior Agrária é entre as cinco do
Ins tuto Politécnico de Bragança a que menos
alunos tem, mas a associação quer mostrar que,
mesmo sendo poucos, podem fazer alguma coisa.
HFI // JGJ
Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

A inicia va é da Associação de Estudantes da
Escola Superior Agrária do Ins tuto Politécnico
de Bragança (IPB) que nos úl mos anos tem
transformado a receção ao caloiro em festa e
solidariedade.
A Praxe Solidária decorre este ano durante todo
o dia de quarta-feira com peditórios nos hiper478

1.10.84

Miranda do Douro recebe 1.10.85 Câmara de Torre de Moncorvo
Jornadas
Micológicas
no
já tem pelouros atribuídos
próximo dia 9 de novembro
(2013-10-30 20:59)
(2013-10-30 10:56)

Na primeira reunião de câmara do mandato
2013-2017, realizada no dia 25 de Outubro,
foram distribuídas as tarefas dos vereadores a
tempo inteiro.

o Presidente da Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo, Nuno Gonçalves, ﬁcará responsável
Realizam-se no próximo dia 9 de novembro, a pela coordenação geral das relações exteriores,
par r das 9 horas, junto ao Pavilhão Mul usos gestão ﬁnanceira, planeamento e gestão urbanísde Miranda do Douro, as Jornadas Micológicas.
ca, cultura, Presidência do Conselho Municipal
de Segurança, Presidência da Comissão Municipal
de Proteção Civil, obras par culares e Presidência
do Conselho Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
Estas jornadas têm como obje vo proporcionar
aos par cipantes um melhor conhecimento e
aproveitamento dos cogumelos. Este é um evento
organizado pela Corane, Câmara Municipal de Miranda do Douro e a Xixorra, Associação Micológica
da Terra Fria.
As inscrições podem ser feitas através dos emails;
geral@cm-mdouro.pt, terrafria@corane.pt ou
xixorra@hotmail.com. Do programa consta um
passeio micológico, um workshop de iden ﬁcação
de cogumelos e degustação de cogumelos.

Da responsabilidade do Vice-Presidente, Victor
Moreira, ﬁcam os pelouros do turismo, desporto,
educação, trânsito e parque coberto, informá ca,
telecomunicações e redes, vias de comunicação,
parque de máquinas e oﬁcinas, Presidência do
Conselho Municipal de Educação, Programa de
Emprego e Formação e as obras públicas.
Já a Vereadora Piedade Meneses, ﬁca com a ação
social, os parques, espaços verdes e cemitério
municipal, o ambiente, o meio rural, os mercados
e feiras, o canil e médico veterinário municipal, a
Presidência do Concelho Municipal Cinegé co, a
representação da CPCJ, a Presidência do Conselho
Local de Ação Social e a Presidência do Conselho
Coordenador de Avaliação.
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Nesta reunião, entre outros assuntos, foi deliberado que as reuniões de câmara se realizam
de quinze em quinze dias, às sextas-feiras pelas
09h30, e que a reunião pública será a primeira do
mês.

1.11
1.11.1

Novembro

Neste momento, a “ABC” tem como principais
desaﬁos a construção de uma rede de mil associados, ser uma referência na divulgação de
informação na área do cancro da mama em Portugal e apostar no desenvolvimento de informação
e de conhecimento em áreas com maior necessidade, nomeadamente a nível psicossocial e da
intervenção terapêu ca no cancro da mama.

A associação é formada por uma equipa mul Nova associação de doentes proﬁssional com experiência na área da invesnasce para divulgar o “ABC” do gação e intervenção no cancro da mama. A
ins uição onta já com um número signiﬁca vo
cancro da mama (2013-11-01 10:21) de associadas com cancro da mama, disponíveis
para promover o aumento do conhecimento da
doença na comunidade.

Neste momento, a “ABC” tem como principais
desaﬁos a construção de uma rede de mil associados, ser uma referência na divulgação de
informação na área do cancro da mama em Portugal e apostar no desenvolvimento de informação
e de conhecimento em áreas com maior necessidade, nomeadamente a nível psicossocial e da
Associação para a Divulgação e Inves gação do intervenção terapêu ca no cancro da mama.
Cancro da Mama (ABC)é amadrinhada por Adelaide de Sousa, Ana Galvão e Rita Ferro Rodrigues. A associação é formada por uma equipa mul proﬁssional com experiência na área da invesgação e intervenção no cancro da mama. A
ins tuição conta já com um número signiﬁca vo
de associadas com cancro da mama, disponíveis
No mês em que se assinala o Dia Nacional de
para promover o aumento do conhecimento da
Prevenção do Cancro da Mama, é lançada oﬁdoença na comunidade.
cialmente a Associação para a Divulgação e
Inves gação do Cancro da Mama (ABC), que foi
Neste momento, a “ABC” tem como principais
criada este ano com o obje vo principal de divuldesaﬁos a construção de uma rede de mil asgar informação clínica e cien ﬁcamente suportada
sociados, ser uma referência na divulgação de
sobre cancro da mama, transformando-a numa
informação na área do cancro da mama em Portulinguagem clara e acessível para as mulheres com
gal e apostar no desenvolvimento de informação
cancro da mama (em qualquer fase da doença),
e de conhecimento em áreas com maior necesfamiliares e amigos, proﬁssionais de saúde e
sidade, nomeadamente a nível psicossocial e da
população em geral.
intervenção terapêu ca no cancro da mama.
A associação é formada por uma equipa mul proﬁssional com experiência na área da invesgação e intervenção no cancro da mama. A
ins uição onta já com um número signiﬁca vo
de associadas com cancro da mama, disponíveis
para promover o aumento do conhecimento da
doença na comunidade.
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Ivone Patrão, presidente da associação, avança
que “este lançamento é o ponto de par da para
uma rede de parcerias com universidades, mais
concretamente o ISPA-IU - Unidade de Inves gação em Psicologia e Saúde e o do Ins tuto
Superior Técnico - Ins tuto de Engenharia e

Sistema de Computadores-I &D, com vista ao
desenvolvimento de um projeto de informação
à medida e de proximidade sobre o cancro da
mama, o breast cancer spa (aplicação para smartphones). Na expecta va do alargamento da rede
de parcerias, contamos desenvolver um conjunto
de outras a vidades com câmaras municipais,
juntas de freguesia, centros de saúde e hospitais
(e.g. ações de esclarecimento e de fornecimento
de informação sobre a doença)”.

Decorreu ainda em Gondomar durante o ﬁm
de semana, o 16º Torneio do Ala Nun’Álvares onde
es veram vários mirandelenses em prova.

A “ABC” pode ser contactada através do email
abc@abc-cancrodamama.pt e do atendimento
telefónico na sede (217959168), a funcionar das
12h às 20h00. Para mais informação sobre a associação visite o site www.abc-cancrodamama.pt
. O cancro da mama é a doença oncológica mais
frequente nas mulheres, registando 4500 novos
casos por ano em Portugal.

Cole vamente o CTM Mirandela classiﬁcou-se
ainda em 3º lugar no escalão de iniciados femininos.

Destaque para Rita Fins que venceu a compe ção
em juniores femininos, Francisco Moreira que se
classiﬁcou em 3º lugar em juniores masculinos,
Rita Varejão que alcançou o 2º lugar em cadetes
femininos e Inês Ba sta que se classiﬁcou em 2º
lugar em infan s femininos.

1.11.3 Rede de saneamento de Vilar
D’Ouro já está em conclusão
(2013-11-05 23:39)

1.11.2

CTM Mirandela conquista Supertaça (2013-11-01 10:27)

A Câmara Municipal de Mirandela já deu início à
conclusão da rede de saneamento da aldeia de
Vilar D’Ouro, na freguesia de S. Pedro Velho.
Foi no passado sábado que o Ala Gondomar e
o CTM Mirandela disputaram a 16ª edição da
Supertaça José Manuel Amaro. Confrontaram-se
nesta compe ção o ﬁnalista vencido da Taça de
Portugal e o clube que fez a “dobradinha” na Após um longo período de espera, foi agora
possível dar início ao projeto de drenagem de
época passada respe vamente.
águas residuais desta aldeia optando-se por uma
Entraram melhor na par da as gondomarenses, solução mais económica que permite, no entanto,
mas a equipa mirandelense reagiu bem e impôs alcançar os mesmos resultados do projeto inicial.
uma vitória por um esclarecedor 0-3 à equipa
que nha quebrado a invencibilidade do CTM Tendo-se veriﬁcado que exis am condições de
Mirandela após 75 jogos sem perder. Com esta compa bilidade com a ETAR da aldeia vizinha de
vitória o CTM Mirandela conquistou a sua 14º S. Pedro Velho, que está assegurada a capacidade
Supertaça em 16 edições da prova.
desta ETAR para suportar o caudal eﬂuente previsto e tendo-se ob do o acordo dos proprietários
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dos terrenos, optou-se pela colocação de um valia para todos, pois qualiﬁcar o socorro por nós
coletor graví co até à ETAR de S. Pedro Velho em prestado, é aumentar o bem estar da população a
detrimento da construção de uma nova estação quem servimos.
em Vilar D’Ouro.
Esta solução minimiza os encargos na conservação e exploração da ETAR e corresponde a um 1.11.5
custo de construção não superior ao previsto
para a solução do projeto, ao mesmo tempo que
reduz o impacto visual e ambiental que uma nova
construção necessariamente teria.

1.11.4

Norcaça, Norpesca e Norcastanha con nua a atrair elevado número de visitantes
(2013-11-05 23:52)

Associação Humanitária dos
Bombeiros de Macedo de Cavaleiros recebe Monitores de
Parâmetros Vitais (2013-11-05 23:45)

Doze anos depois, a Feira Internacional do Norte
- Norcaça, Norpesca e Norcastanha con nua a
superar as expecta vas da organização, tendo
sido visitada por mais de 15 mil pessoas, de 31 de
outubro a 3 de novembro.

A Secção Despor va dos Bombeiros Voluntário de
Macedo de Cavaleiros, entregou ao Presidente
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, no passado dia
18 de Outubro do corrente ano, dois Monitores de
Parâmetros Vitais, adquiridos pelos elementos da
anterior direção desta secção, através de fundos
angariados em variados eventos realizados pela
mesma.

O rico e variado programa deste ano incluiu
30 a vidades diferentes, como concursos, provas,
passeios, montarias, seminários e outras inicia vas de animação, que complementaram a
oferta de produtos dos cerca de 100 espaços de
exposição, nos quais se podia encontrar material
de caça e pesca, produtos regionais e tradicionais,
gastronomia e artesanato, entre muitos outros.

E se em todo o País, o certame já é reconhecido
como um dos melhores nos setores da Caça e
da Pesca, também ao nível da gastronomia tem
Estes equipamentos vão ser instalados nas am- havido uma forte aposta.
bulâncias de socorro, de forma, a melhorar os
cuidados prestados em emergência.
Este ano, a Norcaça, Norpesca e Norcastanha
voltou a receber alguns dos melhores e mais
A monitorização de funções vitais é uma das conhecidos chef’s de cozinha portugueses e esmais importantes e essenciais ferramentas no trangeiros, que vieram a Bragança à procura de
manuseio de doentes crí cos.
novos aromas e produtos, como Luís Barradas (que
u lizou peixes dos rios das região na confeção de
A aquisição deste po de material, é uma mais pratos de sushi), Justa Nobre (que ensinou dezenas
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de crianças de escolas de Bragança a cozinharem), 1.11.6
Vicent Farges (do Restaurante Fortaleza do Guincho, detentor de uma Estrela Michelin) e Frederic
Breitenbucher.

Alfândega da Fé é dos Municípios mais transparentes de Portugal (2013-11-05 23:56)

A grande novidade da edição deste ano ﬁcou
a cargo dos oito bloggers (cujos blogues recebem
mais de meio milhão de visitas diariamente) que
par ciparam no concurso “Cozinha de Ensaio”,
durante o qual confecionaram novas propostas
gastronómicas, a par r de produtos da região de
Bragança, e que teve como jurados o chef Luís
Barradas, a crí ca gastronómica Fá ma Moura e o
músico Miguel Gameiro.
Destaca-se, ainda, a presença do Secretário
de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural,
Doutor Francisco Gomes da Silva, que, conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal
de Bragança, Dr. Hernâni Dias, marcou presença
na abertura do VI Fórum Internacional de Países
Produtores de Castanha.

Alfândega da Fé lidera ranking dos melhores
Municípios no índice de transparência Municipal.
A autarquia ocupa a segunda posição num estudo
compara vo entre as 308 Câmaras Municipais
do país, realizado pela TIAC - Transparência e
Integridade, Associação Cívica.

O estudo foi efetuado com base na informação
Em paralelo, no dia 2 de novembro, a Condisponibilizada no site dos municípios, de acordo
fraria Ibérica da Castanha realizou o Capítulo de
com 76 indicadores, agrupados em sete dimensões.
Outono, durante o qual foram entronizados 14
A análise recaiu sobre a organização, composição
novos Confrades.
social e funcionamento do município; planos e
relatórios; impostos, taxas, tarifas, preços e reguEste é mais um evento promovido pelo Mulamentos; relação com a sociedade; contratação
nicípio de Bragança, que visa, assim, incen var
pública;
transparência económico-ﬁnanceira;
e impulsionar o desenvolvimento económicotransparência na área do urbanismo.
Alfânturís co do Concelho, es mular a captação de
dega da Fé obteve 59 pontos, Figueira da Foz teve
novos públicos, aproveitando a excelente quali61, Batalha surge em terceiro lugar com 58 pontos.
dade paisagís ca e ambiental deste território, no
sen do de contribuir, de forma decisiva, para o
Estes resultados foram apresentados a 30 de
crescimento e dinamização da economia local.
outubro, em Lisboa, numa sessão que contou
com a presença da presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, Berta Nunes, como
oradora convidada. Na altura, a edil reconheceu
a importância de tornar a informação municipal
acessível e transparente, salientando que “é com
base na transparência que se constrói a conﬁança”.
Berta Nunes referiu-se a este “ranking” como
um “bom indicador, resultado de um trabalho de
organização e modernização interna, numa lógica
de prestação de um melhor serviço público, contribuindo para uma maior relação de proximidade
entre a autarquia e os munícipes.” A autarca considerou, ainda, que este resultado serve como um
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es mulo para con nuar este trabalho, procurando "O incognoscível, onde invoco das profundezas
o mizar as potencialidades oferecidas pelas novas da minha alma as visões e memórias que estão
para além do visível e do verbal, a dança no seu
tecnologias da informação neste campo.
lado mais lúdico e sensorial, a música de Prokoﬁef,
O índice de Transparência Municipal é um projeto par cularmente a obra “Romeu e Julieta”.
da TIAC, desenvolvido em parceria com o ins tuto de Ciências Sociais da Universidade Nova Direção | Coreograﬁa BENVINDO FONSECA
de Lisboa ( ICS-UNL); o Ins tuto Superior Técnico Bailarinos GONÇALO LOBATO e NÉLIA PINHEIRO
(IST-UTL); o Núcleo de Estudos em Administração Músicos ANA DIAS (Harpa) e Hugo Fernandes
e Polí cas Públicas da Universidade do Minho ( (Violoncelo)
NEAPP-UM) e o Departamento de Ciências Sociais, Musica Original Maestro CESAR VIANA
Polí cas e do Território da Universidade de Aveiro Musica excertos da obra “Romeu e Julieta” de
PROKOFIEV
(GOVCOPP-UA).
Cenograﬁa CARMO GARCIA
Vídeo LOURENÇO VIANA
Figurinos LIDIJA KOLOVRAT
1.11.7 Companhia de Dança Contem- Desenho de Luz PAULO GRAÇA
porânea de Évora traz “Romeu e Assistente do coreografo ISADORA RIBEIRO
Direção técnica PEDRO BILOU
Juleita” ao Teatro Municipal de Técnico FERNANDO DIAS
Bragança (2013-11-06 00:42)
Direção de Produção RAFAEL LEITÃO
Produção CDCE 2013
Duração do espectáculo: aproximadamente 60
min, sem intervalo
Quando: 16 de novembro de 2013
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Hora: 21:30 horas

O clássico de Shakespeare e de Prokoﬁev “Romeu 1.11.8
e Julieta” é o pretexto para falar da PAIXÃO. Para
abordar um tema intemporal e transversal a
todas as épocas.

Maria do Céu Guerra vem a Bragança com “O Menino de sua
Avó” (2013-11-06 01:00)

O espetáculo remete-nos para um mundo parcular e onírico, imerso na textura das emoções
do corpo sico e emocional. Um espaço inscrito
na matéria do sonho e do desejo.
Os corpos em movimento falam a voz da paixão.

A par r do inédito de Armando Nascimento Rosa,
uma "diver da fantasia", onde material e imateOs corpos envolvem-se em encontros e desen- rial se confundem, com Maria do Céu Guerra a
contros, ou abandonam-se à paixão.
ves r a pele de Dionysia, a "avó louca" que terá
do par cular inﬂuência no jovem Pessoa.
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Superior no passado dia 28 de Outubro.
Encenação: Maria do Céu Guerra, Adérito Lopes
Actor(es): Adérito Lopes, Maria do Céu Guerra
Cenograﬁa: José Costa Reis
Sonoplas a: Ricardo Santos
Desenho de luz: Fernando Belo
Figurinos: José Costa Reis
Vídeo: Paulo Vargues
Música: António Victorino d’Almeida
Texto: Armando Nascimento Rosa
Quando: 21 de Novembro de 2013
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Hora: 21:30 horas

1.11.9

A Associação de Municípios do Douro Superior promove a cooperação e desenvolvimento de
toda a área do Agrupamento do Vale do Douro
Superior, sendo cons tuída pelos municípios de
Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Torre de
Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Miranda do
Douro.

1.11.10 Mulheres Socialistas querem
transformar a secção concelhia
do PS Bragança (2013-11-06 01:09)

Nuno Gonçalves assume a
Presidência das Associações de
Municípios do Douro Superior e
do Baixo Sabor (2013-11-06 01:05)

Adélia Sendas Melgo, líder distrital do Departamento das Mulheres Socialistas de Bragança,
apresentou a sua candidatura à secção concelhia
do PS Bragança.

No passado dia 31 de Outubro, o Presidente da
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno
Gonçalves, foi eleito Presidente do Conselho
Direc vo da Associação de Municípios do Baixo
Sabor.

“Assumo encabeçar esta candidatura como portavoz de muitos militantes desta secção, é o conjugar
da vontade de um grande número de pessoas, pessoas essas que têm demonstrado o seu desagrado
e descontentamento com o rumo que esta secção
tem levado ao longo dos úl mos anos. O PS
merece governar os des nos deste concelho e não
só limitar-se a eleger vereadores!”, aﬁrma Adélia
Desta associação fazem parte os municípios Melgo.
abrangidos pela construção da barragem do Baixo
Sabor, nomeadamente Alfandega da Fé, Macedo Segundo a candidata “o mais importante e urde Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo.
gente é devolver o par do aos militantes. Todos
os militantes e simpa zantes têm que se rever
Nuno Gonçalves foi também indigitado Presi- na secção e nas suas polí cas. Desta concelhia
dente da Associação de Municípios do Douro fazem também parte a estrutura concelhia juvenil
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do par do e as Mulheres Socialistas, merecendo 1.11.11
estas todo o respeito e envolvência necessária. É
de extrema importância recolocar o PS na rota da
governação deste concelho e isso só se faz com
todos e sem exclusões. Uma interacção constante
com todas as nossas freguesias, um acompanhamento constante de todo o nosso concelho
permi rá construir um projecto consciente, sério
e coerente tendo em vista uma governação com
todos e para todos”.

Municipalismo travará intenção do Governo - CIM
Trás-os-Montes (2013-11-06 10:20)

Adélia Sendas Melgo defende que “uma secção
concelhia como a de Bragança necessita de uma
interacção constante não só com todos os militantes e simpa zantes mas também com toda
a sociedade envolvente”, porque, sublinha “o
concelho é muito mais que a cidade Bragança”.
O PS realizará o acto eleitoral nas secções concelhias nos dias 6 ou 7 de Dezembro.
Outra mulher, Patrícia Morais, é também candidata a coordenadora da concelhia da Juventude
Socialista de Bragança. “Candidato-me consciente
da missão di cil que será liderar esta estrutura, sobretudo após o úl mo ato eleitoral, que culminou
com uma derrota pesada nas urnas por parte do
Par do Socialista”, aﬁrma Patrícia Morais.

O presidente da Comunidade Intermunicipal de
Trás-os-Montes (CIM Trás-os-Montes), Américo
Pereira, aﬁrmou hoje que "a história do municipalismo em Portugal é de tal maneira forte que
jamais seria possível avançar" com os propósitos
Contudo, diz acreditar ser capaz de reunir em do guião da reforma do Estado.
torno de si “ um grupo válido e alargado de pessoas que garan rão um futuro sustentável e que "Penso que não vão conseguir mexer com os
dão garan as de trabalho”.
municípios porque todos os par dos da oposição
estão contra e eu acredito seriamente que este
Pa cia Morais aﬁrma que tem como intenção seja um Governo a prazo, por outro lado a história
‘fazer diferente’ e fazer mais.
do municipalismo em Portugal é de tal maneira
forte que jamais seria possível uma medida
destas", declarou à Lusa.
O Governo quer a agregação de municípios, como
forma de con nuação da reforma administra va
do território iniciada com as freguesias, segundo
o guião com orientações para a reforma do Estado
apresentado, quarta-feira, pelo vice-primeiro
Ministro, Paulo Portas.
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1.11.12

Pe ção pelo "héli" do INEM cer de dia", que "os hospitais ﬁcaram vazios de
em Macedo de Cavaleiros serviços" e que o meio aéreo foi colocado na
segue para o Parlamento região, em 2010, "para compensar esses encerra(2013-11-07 00:00)

mentos, bem como para ultrapassar as distâncias
enormes que existem dentro do distrito".

"Em regiões de grande extensão, com poucas
unidades de saúde e nos quais o socorro préhospitalar é escasso ou pouco eﬁcaz, o helicóptero
é sem dúvida o meio de eleição"", refere, citando o
Manual do Serviço de Helicópteros de Emergência
Médica).

A pe ção pública pela permanência do helicóptero do INEM em Macedo de Cavaleiros
reuniu em três dias as assinaturas necessárias
e vai ser enviada quinta-feira à Assembleia da
República, divulgou hoje a organização.

A pe ção defende que "o helicóptero deve estar perto de uma população idosa e isolada que
sobrevive em localidades semidesér cas" e que
este meio "leva ao local equipas médicas, equipamento médico" com "a possibilidade de aterrar
em todos terrenos o mais perto possível das
ocorrências, rapidez e disponibilidade".
"Quem ousará dizer a um idoso ou um jovem
com um enfarte grave ou AVC que dez minutos é
igual a 45 minutos?", ques onam.

A inicia va é do movimento de cidadãos nas
redes sociais, que tem promovido manifestações
Contestam ainda a intenção do INEM de deslona região contra a re rada do meio de socorro
calizar o helicóptero de uma região carenciada de
aéreo, e surgiu durante o úl mo protesto realizado
meios na saúde e onde muitos habitantes estão a
no domingo, em Macedo de Cavaleiros.
mais de uma hora do principal hospital, para Vila
Real, uma cidade onde existe um hospital com
Ilídio Mesquita, um dos promotores, disse hoje à
urgência polivalente, que Bragança não tem.
Lusa que "em apenas três dias" a pe ção pública,
posta a correr na Internet, reuniu as quatro mil
"Não nos venham falar do déﬁce e da dívida,
assinaturas necessárias para ser discu da em
já sofremos tudo. Já fomos sangrados por demasiplenário na Assembleia da República.
ado tempo", concluem.
O documento contabilizava no ﬁnal da manhã
de hoje mais de cinco mil assinaturas e será
subme do "amanhã (quinta-feira), via Internet,
à Comissão Parlamentar das Pe ções Públicas,
no sí o da Assembleia da República, adiantou
aquele responsável. "Este é um serviço que não
queremos nem podemos deixar sair da nossa
região. A saúde não pode voar daqui para fora!"
lê-se na pe ção, em que o helicóptero do INEM
é apontado como "uma infraestrutura demasiado
importante para sair desta região.

Este movimento nas redes sociais tem promovido
várias manifestações desde que foi conhecida,
há um ano a intenção do INEM de relocalizar o
helicóptero para Vila Real para servir toda a região
Norte.
A reorganização foi travada por uma providência cautelar conjunta dos 12 presidentes de
Câmara do Distrito de Bragança, recentemente
revogada.

Os autarcas avançaram com um novo processo
Os promotores alegam que "demasiados cenjudicial, em forma de ação popular, do qual
tros de saúde foram encerrados durante a noite,
aguardam ainda a decisão do Tribunal Administracomo se os transmontanos só pudessem adoe487

vo e Fiscal de Mirandela.
HFI // JGJ Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

1.11.13

1.11.14 “Corpo sem chão”, obra
literária aborda pela primeira
vez caso da “Santa de Vilarchão” (2013-11-08 10:27)

Mirandela está no top 10
dos municípios com maior
transparência (2013-11-08 10:20)

Após a publicação do livro de poesia “Almejado
Retorno”, Aida Borges, presenteia os leitores com
o seu primeiro romance, “Corpo sem chão”.

A obra, que tem tanto de ﬁcção como de histórico,
baseia-se num acontecimento que teve lugar em
Um estudo realizado pela TIAC - Transparência,
Vilarchão, concelho de Alfândega da Fé, nos anos
Integridade Associação Cívica revelou que o Mu40 do século passado.
nicípio de Mirandela está entre os 10 municípios
portugueses com maior Índice de Transparência
O caso, que ﬁcou conhecido como a “Santa
Municipal (ITM).
de Vilarchão”, fez correr muita nta nos jornais da
época. A aldeia chegou até a ser apelidada como
a Fá ma transmontana. Uma história que parecia perdida no tempo, esquecida, mas que Aida
O ITM é um ranking que faz a medição dos níveis
Borges resgatou para as página do seu primeiro
de transparência dos municípios portugueses
romance. D. José Cordeiro - Bispo de Bragança
com base na análise de conteúdos da informação
Miranda – recorda isso mesmo no prefácio da
disponibilizada nos websites das 308 câmaras
obra e escreve: “Denunciando um entranhado
municipais.
afeto pelas suas raízes, com uma fundamentada
abordagem histórica, Aida Borges, desencrava do
É composto por 76 indicadores agrupados em
impasse um episódio que dominou, em meados do
sete dimensões: Informação sobre a Organização,
século XX, as atenções sobre a aldeia de Vilarchão
Composição Social e Funcionamento do Municí(…) O caso aqui retratado teve, sem dúvida, os seus
pio; Planos e Relatórios; Impostos, Taxas, Tarifas,
desacertos, estes bem estampados no decurso da
Preços e Regulamentos; Relação com a Sociedade;
narra va, e Aida Borges teve o condão de não o
Contratação Pública; Transparência Económicolançar à maneira de juízo, mas de o tomar no seu
Financeira; Transparência na área do Urbanismo.
realismo, resgatando nele o essencial.”
O bom resultado ob do pelo Município de
Mirandela neste ranking revela a visão estratégia
da autarquia na u lização dos instrumentos de
comunicação digital enquanto instrumentos de
transparência da sua atuação.
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Aida Borges é, provavelmente, a primeira autora
a debruçar-se sobre este caso. “Corpo sem Chão”
é uma história ﬁccionada, mas que aborda um
acontecimento marcante da história de Alfândega
da Fé. Tal foi referido pela Presidente da Câmara
Municipal, Berta Nunes, durante a apresentação

da obra, que decorreu na Biblioteca Municipal.

recente publicação da autora, um livro de poesia
que é o resultado do 1º lugar conseguido no XVII
A primeira incursão de Aida Borges na prosa concurso Poesia em , promovido pela APPACDM
impressiona pela “qualidade linguís ca, pela de Setúbal. A sessão tem lugar a par r das 16.00h.
estrutura e pelo valor etnográﬁco”. Estas foram
algumas das razões apontadas por Francisco José
Anónimo (2013-11-12 19:38:57)
Lopes, autor de um dos prefácios, para a leitura
h p://www.erepublik.com/pt/referrer/Encon47 luta
da obra. “Este romance fala de milagres, de
pelo teu país contra os invasores espanhois.
crenças e descrenças, de amores e de paixões,
de vida e de morte, de amizade e de traição, de
encontros e desencontros, de ideias e de opiniões,
de sonhos e de esperança e em si mesmo encerra 1.11.15 José Silvano candidato a
vários dramas secundários que servem o drama
terceiro mandato na discentral, embora alguns destes momentos ditos
trital de Bragança do PSD
secundários pareçam, por vezes, querer assumi
relevo maior, para depois acabarem por ceder
(2013-11-08 10:40)
espaço à ideia inicial”, escreve.
No livro a realidade e ﬁcção vivem de mãos
dadas. Uma realidade que Aida Borges bem conhece, desde menina que ouvia falar na “san nha”.
Bastou o desaﬁo do marido para se lançar na
inves gação deste episódio da história recente do
concelho. A realidade foi-se misturando com a
ﬁcção e ganhou forma neste “Corpo sem Chão”.
Recorde-se que Aida Borges é natural de Vilarchão, Alfândega da Fé. Por mo vos de ordem
pessoal e proﬁssional reside em Coimbra. É enfermeira, com mestrado integrado em psicologia
clínica e pós-graduação em psicologia e psiquiatria
forense. Publicou a primeira obra em 2011 e agora
estreia-se na ﬁcção com este “Corpo sem Chão”,
que nas palavras de Francisco José Lopes, é “também um hino às gentes da terra que a viu nascer e,
por intermédio delas, a todos os transmontanos,
residentes ou na diáspora.”
A divulgação e promoção de autores transmontanos com especial destaque para os naturais,
residentes ou com raízes em Alfandega da Fé,
tem sido uma das polí cas levadas a cabo pela
autarquia no campo cultural. Uma forma de
apoiar e incen var a criação literária, mas também de possibilitar a formação de novos leitores.
Daí que já no dia 9 de novembro, o Auditório
da Biblioteca Municipal volte a abrir as portas
para a apresentação de mais um livro de uma
autora Alfandeguense. Trata-se da obra “Entre
Margens”, de Regina Gouveia. Esta é a mais

O presidente da distrital de Bragança do PSD,
José Silvano, anunciou hoje que é candidato a
um terceiro mandato em que espera "tempos
di ceis para o par do" numa região ameaçada
pela saída con nua de serviços públicos.

Silvano aﬁrmou à agência Lusa ter decidido
avançar por o seu nome "ser entendido pelas
estruturas concelhias do par do como a pessoa
mais indicada para reunir consenso".
As eleições estão marcadas para 30 de novembro
e até três dias antes ainda podem surgir outras
candidaturas, mas o atual presidente, que nas
úl mas Autárquicas colocou o PSD em maioria
nas câmaras da região, aﬁrma "ter a certeza" de
que "os protagonistas do distrito e as estruturas
concelhias" que considera fundamentais apoiam
esta candidatura.
O consenso com que diz contar em torno da
sua candidatura e os resultados nas eleições
Autárquicas são dois dos mo vos invocados para
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avançar para o úl mo mandato permi do pelos 1.11.16
estatutos do par do.
O dirigente social-democrata entende que "é
necessário con nuar o trabalho de união" que
permi u ao par do, a 29 de setembro, conquistar
duas câmaras ao PS e, apesar de ter perdido
uma para os socialistas, ter ﬁcado em maioria no
panorama autárquico, com sete dos 12 municípios
do Nordeste Transmontano.

Portugueses com excesso
de peso estão subnutridos
(2013-11-10 18:55)

"Só com união e trabalho", defendeu, é que o
PSD conseguirá na região "contrariar e inverter
os resultados que podem não ser os esperados
nas Europeias e Legisla vas" devido ao "momento
Novas linhas de inves gação na área da obesidi cil para o par do" a nível nacional.
dade têm revelado uma tendência para a subnutrição das células nas pessoas com excesso de
O dirigente distrital não tem "qualquer dúvida" de
peso e obesidade, expostas a uma alimentação
que, entre as medidas que o Governo PSD/CDS-PP
com graves carências nutricionais que, embora
tem tomado, as mais nega vas para o trabalho
seja rica em calorias, perde em vitaminas, proteía nível regional são as relacionadas com "saída
nas, minerais e outros elementos necessários ao
con nua de serviços do distrito de Bragança".
correto funcionamento do organismo.
"A capacidade que o par do tem a nível distrital é a de tentar unir as pessoas na contestação
No Dia Mundial da Alimentação, a organizaa essa saída (de serviços) e esperar que essa
ção do projeto “Sabores com Saúde” alertou para
contestação possa ter algum resultado", declarou.
esta realidade, num país em que se es ma que
mais de metade das crianças tenham excesso de
José Silvano já ocupou vários cargos par dários no
peso.
PSD, mas foi enquanto presidente da Câmara de
Mirandela, que dirigiu durante mais de 16 anos,
“Há cada vez mais inves gadores por todo o
que se destacou, nomeadamente nas manifesmundo a debruçarem-se sobre este problema.
tações que promoveu contra a re rada de serviços
Temos olhado para a obesidade exclusivamente
públicos da região.
como uma questão relacionada com o peso, e
portanto a tendência é abordá-la pela necessidade
Foi o único autarca que defendeu a linha do
de uma reeducação alimentar, nem sempre focada
Tua contra a construção da barragem de Foz Tua,
na reposição de nutrientes à pessoa em causa,
que acabou por vingar.
mas apenas na redução do peso”, explica Soares
Neto, Diretor das Clinicas EM FORMA e um dos
José Silvano é atualmente diretor execu vo da
coordenadores de “Sabores com Saúde”.
Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do
Tua, um organismo resultado das contrapar das
“A opção por regimes alimentares centrados
da EDP pela construção da barragem.
neste obje vo, sobretudo quando realizados sem
HFI // JGJ
o auxílio de um especialista, é um dos fatores de
maior agravamento desta condição”, con nua.
Fonte: Agência Lusa
A subnutrição a nível celular, em pessoas com
excesso de peso, é explicada em casos em que a
situação deriva de uma alimentação caraterizada
por uma forte ingestão de gorduras e açúcares. A
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rápida absorção e deﬁciente nutrição provocam
um ciclo vicioso de procura por mais alimentos
do mesmo po. “Por esse mo vo, é possível
ter-se excesso de peso e não se estar devidamente
alimentado, uma informação que queremos passar aos portugueses e também colmatar, com a
criação, por exemplo, de novos receituários no
âmbito do projeto ‘Sabores com Saúde”’, expõe o
especialista.

va juntam-se muitas en dades e associações
do concelho, reforçando o sen do de união
necessário à sensibilização para a Diabetes.

O Dia Mundial da Diabetes foi criado em 1991
pela Interna onal Diabetes Federa on (IDF) e
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como
resposta ao aumento alarmante de casos de diabetes no mundo, tornou-se, em 2007, dia oﬁcial
de saúde da ONU após aprovação das Nações
“Sabores com Saúde” é uma inicia va das Clinicas Unidas em Dezembro de 2006.
EM FORMA e do Centro de Formação para o Setor
Alimentar do IEFP que nasce da união de saberes
das áreas da culinária e nutrição, com o intuito
de comprovar a real possibilidade de se ter uma
1.11.18 Mirandelense brilha no Baja
alimentação correta, tanto em termos calóricos
Portalegre 500 (2013-11-10 19:28)
quanto nutri vos e simultaneamente agradável e
saborosa.

1.11.17

Caminhada para educar e prevenir assinala o "Dia Mundial
da Diabetes" (2013-11-10 18:59)

O piloto mirandelense António Pereira conseguiu no passado ﬁm de semana resultados
verdadeiramente fantás cos na prova rainha do
Todo-o-Terreno em Portugal.

Caminhar para educar e prevenir a Diabetes. É
desta forma que a Associação dos Diabé cos
do Distrito de Bragança (ADDB) assinala o Dia
Mundial da Diabetes, celebrado a 14 de Novembro.

Com par da e chegada ao Jardim 1º de Maio,
a ADDB organiza uma caminhada de pouco mais
de 2km no centro urbano de Macedo de Cavaleiros.
O início está marcado para as 20h.

À inicia-

António Pereira, pra cante amador de Todoo-Terreno, par cipou na 27ª edição da Baja
Portalegre 500 e classiﬁcou-se em 7º lugar na
geral em motos na prova especial SS2 (distância de
352.19 km), com o tempo de 4 horas 30 minutos e
43 segundos, apenas a 19 minutos e 21 segundos
do 1º classiﬁcado.
Na sua categoria TT2, o piloto mirandelense
fez um excelente 3º lugar na classiﬁcação ﬁnal. A
Baja Portalegre 500 foi a primeira compe ção de
Todo-o-Terreno organizada em Portugal, em junho
1987, com base na cidade de Portalegre e é uma
das compe ções que integra os calendários oﬁciais
da Federação Internacional de Motociclismo e da
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Federação Portuguesa de Automobilismo e Kart- O presidente empossado pretende con nuar
ing, que é por determinação da FIA a autoridade a ter como referência o bom ambiente de trabalho
legado pelos seus antecessores, assim como o esdespor va nacional no Automobilismo.
pírito de solidariedade e cooperação que sempre
guiou os desígnios da AMTQT em resposta aos desaﬁos vindouros, concertando estratégias visando
1.11.19 António Branco eleito Presi- a promoção do desenvolvimento equilibrado dos
municípios seus associados tendo em vista ganhos
dente do Conselho Dire vo da de eﬁciência, eﬁcácia e economia.

AMTQT (2013-11-10 19:33)

1.11.20 Produção de mel cai 80%
no distrito de Bragança
(2013-11-11 10:54)

Realizou-se no dia 6 de novembro de 2013,
na sede da Associação de Municípios da Terra
Quente Transmontana (AMTQT), em Mirandela,
a tomada de posse dos membros da Assembleia
Intermunicipal da Associação e a eleição da respe va Mesa, assim como a eleição dos membros
do Conselho Dire vo, de entre os dez represen- A produção de mel tem vindo a cair. No distrito
tantes dos municípios que integram a AMTQT.
de Bragança os apicultores registaram uma
diminuição de 80 % este ano. A Casa do Mel
Nessa sessão foram eleitos como Presidente avança que a variação da temperatura poderá
da Mesa, Quin no Augusto Pimentel Gonçalves ser uma das principais causas.
(Vereador do Município de Vila Flor), como Vicepresidente, Adalgisa Maria Capela Rodrigues
Barata (Vereadora do Município de Carrazeda de
Ansiães), e como Secretário da Mesa, Rui Fernando Os produtores falam de grandes perdas na
Moreira Magalhães (Vice-presidente do Município produção de mel no ano de 2013. Apenas 80 %
de Mirandela).
das cerca de 250 toneladas de mel produzidas
anualmente foi este ano recolhido dos colmeais
Foram ainda eleitos na sessão os membros do da região.
Conselho Dire vo, António José Pires Almor
Branco, Presidente da Câmara Municipal de Mi- As causas deste tão acentuado decréscimo ainda
randela, foi eleito Presidente do Conselho Dire vo não estão totalmente apuradas, mas anomalias
da AMTQT, sendo este órgão execu vo composto climatéricas que passam pela irregularidade da
ainda pelos restantes presidentes das câmaras primavera, assim como a instabilidade generalmunicipais, designadamente, Berta Ferreira Mil- izada da meteorologia com períodos irregulares de
heiro Nunes (Alfândega da Fé), José Luís Correia muita chuva e de muito calor e frio poder-se-ão ter
(Carrazeda de Ansiães), Manuel Duarte Fernandes repercu do no processo de ﬂoração das espécies
Moreno (Macedo de Cavaleiros) e Fernando Fran- vegetais.
cisco Teixeira de Barros (Vila Flor).
Os apicultores estão a pedir a abertura de uma
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linha de crédito que faça face aos problemas que
se fazem sen r no setor entre os apicultores que
vivem exclusivamente deste produto. Pedem, por
isso, que o ministério da agricultura os apoie, uma 1.11.22
vez que foram feitos inves mentos avultados que
não estão a ter o devido retorno e os prejuízos
estão-se a acumular de dia para dia.

Miranda do Douro quer aproximar os cidadãos da ﬂoresta
(2013-11-12 22:57)

A Casa do Mel, em Bragança, tem cerca de
500 apicultores registados, um número que tem
vindo a subir devido à denominação de origem
protegida deste produto. O mel foi uma aposta
forte de muitos agricultores, uma vez que é um
produto muito valorizado nos mercados nacionais
e internacionais.

1.11.21

No âmbito do projeto “Floresta Comum” rela vo

AOTAD promoveu ação de sen- à obtenção gratuita de árvores através de um
sibilização aos lagares de azeite bolsa nacional de espécies autóctones, o Municí(2013-11-11 13:14)

[aotad.jpg]

A AOTAD promoveu ação de sensibilização aos
lagares de azeite com o intuito de sensibilizar os
proprietários de lagares de azeite para questões
relacionadas com a legislação e ﬁscalização que
regem o setor.

A Associação de Agricultores de Trás-os-Montes e
Alto Douro (AOTAD), única representante da ﬁleira
olivícola que abrange a produção, transformação,
comercialização e promoção do azeite na região,
promoveu no dia 7 de novembro, na Escola Proﬁssional de Agricultura de Carvalhais, uma ação de
sensibilização des nada a a vos de lagares de
azeite.

pio de Mirando do Douro através do Gabinete
Técnico Florestal está a dinamizar, em colaboração com a AMO Portugal – Associação Mãos à
Obra Portugal a a vidade “Florestar Miranda do
Douro”.

No sen do de aproximar os cidadãos da ﬂoresta e sensibilizar para a importância das espécies
autóctones, a autarquia convida todos os interessados para, no dia 16 de novembro, pôr em prá ca
esta inicia va e ajudarem na plantação das árvores
angariadas no Parque Urbano do Rio Fresno.
Os interessados podem obter mais informações e
realizar a sua inscrição (necessária por razões de
logís ca), no Gabinete Técnico Florestal, no Largo
do Castelo em Miranda do Douro, ou através do
telefone 273430020.

Movimento “Plantar Portugal” Ainda no âmbito
das comemorações do Dia da Floresta Autóctone,
o Município de Miranda do Douro envolvido no
O eminente Programa de Desenvolvimento Rural, Movimento Plantar Portugal, vai desenvolver nos
a preocupação com as questões relacionadas com dias 14 e 15 de Novembro, uma a vidade de
a Fiscalização do Setor Agrícola e a apresentação plantação de árvores autóctones.
de uma nova “ferramenta de trabalho” mo varam
esta ação que dá con nuidade à a vidade de Esta inicia va, desenvolvida em colaboração
suporte que a AOTAD tem vindo a desenvolver com o Gabinete de Educação do Município e com
o Agrupamento Ver cal de Escolas de Miranda
junto dos agentes da ﬁleira.
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do Douro, vai envolver alunos do 1º ciclo do
ensino básico na plantação das árvores, visando
sensibilizar esta camada mais jovem da população
para a importância da preservação da ﬂoresta e
das espécies autóctones dando também ênfase a
algumas das medidas mais importantes no âmbito
da defesa da ﬂoresta contra incêndios

1.11.23

realizou para avaliar o número e as condições
de vida de idosos que vivem sozinhos nas várias
freguesias. Dados que apontam para necessidade
de reforçar o apoio e a rede de voluntariado, que
já funciona nalguns locais. Um campo em que o
envolvimento da Junta de Freguesia se assume
como primordial.

Para além disso, foram dadas a conhecer boas
prá cas neste campo. É o caso de freguesias que
Câmara de Alfândega promove ao abrigo do programa “Património A vo” requisio envolvimento das Juntas taram técnicos que já estão no terreno a avaliar e
apoiar a população, principalmente a mais idosa.
de Freguesia na área social Este foi apontado como um dos caminhos a seguir,
(2013-11-12 23:07)
ao mesmo tempo que se abordou a necessidade
de apoiar e dinamizar a vidades de promoção do
envelhecimento a vo. Algumas destas a vidades
como aulas de informá ca ou educação sica
já decorrem em várias aldeias, numa parceria
estreita com a Liga dos Amigos do Centro de Saúde
de Alfândega da Fé. O obje vo é alargar esta rede.

A reunião serviu também para informar sobre
o funcionamento da Unidade Móvel de Saúde.
Com um corpo técnico cons tuído por uma enfermeira, die sta e ﬁsioterapeuta a ideia passa por
Reunião com autarcas recém-eleitos deu a cono mizar esta resposta de saúde de proximidade,
hecer necessidades e projetos no terreno. A
quer em termos de periodicidade das visitas às
Câmara Municipal de Alfândega da Fé quer fazer
aldeias, quer no alcance do serviço.
das Juntas de Freguesia parceiros privilegiados
na implementação e dinamização de projetos de
Berta Nunes, entende que este po de enconâmbito social.
tros são fundamentais. “È preciso envolver e
informar os Presidentes de Junta sobre as reNuma altura em que a função social das auspostas existentes, os recursos, as soluções. Pois
tarquias ganha cada vez mais relevância, a Câmara
são eles que estão nas localidades, que têm um
de Alfândega da Fé entende que é necessário um
maior conhecimento do terreno e pela proximesforço conjunto para fazer face aos desaﬁos que
idade são também, muitas das vezes, a quem
se colocam nesta área. Isso mesmo foi referido
as pessoas se dirigem para procurar ajuda. Esta
pela presidente da autarquia, Berta Nunes, dufunção das Juntas tem que ser potenciada.
rante uma reunião com os representantes das
freguesias.
É também importante que as Juntas de Freguesia
se assumam como colaboradores a vos nos proCom dois temas como ponto de ponto de parjetos desenvolvidos pela autarquia ou parceiros.
da, o apoio à população idosa que vive sozinha
Mas para que tal aconteça têm que saber o que exe o funcionamento da Unidade Móvel de Saúde,
iste e como funciona, só assim poderão informar,
este encontro pretendia sensibilizar os autarcas
encaminhar e apoiar. Numa altura em que temos
para estas temá cas e dar a conhecer o trabalho
muitos Presidentes de Junta novos, consideramos
que já está no terreno.
que era importante realizar esta reunião”, disse.
Na altura, os responsáveis ﬁcaram a conhecer
A Câmara Municipal de Alfândega da Fé pretende
o resultado de um levantamento que autarquia
494

con nuar a promover estas ações dedicando-as a 1.11.25
diferentes áreas de atuação municipal.

1.11.24

Mirandelenses brilham em Vagos (2013-11-14 23:14)

Escola
Municipal
Sabor
Artes inicia novo ano le vo
(2013-11-13 10:27)

Realizou-se no passado ﬁm de semana, na cidade
de Vagos, a 10ª edição do torneio aberto daquela
cidade que contou com a presença os melhores
atletas nacionais.

O con ngente de atletas do CTM Mirandela
quase chegou às três dezenas de par cipantes e
a primeira nota a reter é a vitória no troféu absoluto, determinada pelo conjunto dos resultados
cole vos dos atletas par cipantes.
No próximo dia 2 de Dezembro, tem início mais
um ano le vo na Escola Municipal Sabor Artes.
As ﬁchas de inscrição, devidamente preenchidas,
devem ser entregues, na Escola, até ao dia 25
Novembro.

Destaque ainda para as vitórias e os excelentes
lugares classiﬁca vos ob dos pelos atletas mirandelenses nas provas individuais. Na prova
de cadetes femininos, a Alexandra Pisco e a Rita
Varejão foram mais fortes que a concorrência e
disputaram a ﬁnal da compe ção, saindo vencedora a Alexandra Pisco.

A oferta é diversiﬁcada com oito cursos à es- Em cadetes masculinos, o destaque vai para o
colha, entre eles violino, piano, acordeão, guitarra, 7º lugar do Pedro Varejão, com o Daniel Machado,
coro, cavaquinho, dança e prá ca de conjunto.
André Ba sta e Ruben Ricardo a fazerem também
boa prova. Cole vamente as raparigas ganharam
A Direção da Escola e a Câmara Municipal de a compe ção e os rapazes classiﬁcaram-se em 3º
Torre de Moncorvo promovem no dia 30 de lugar.
Novembro, pelas 19h00, uma reunião de abertura,
para a qual convidam a estar presentes todos os Nos iniciados, o Rafael Kong ﬁcou em 8º lugar
alunos e encarregados de educação, onde serão e a Inês Gonçalves em 2ª lugar, com a Filipa Esesclarecidos os moldes de funcionamento da teves e a Inês Salgado a chegarem ao Mapa Final
mesma.
da prova.
Espera-se que ao longo deste ano le vo os No segundo dia de compe ção, o melhor moalunos construam laços e colham frutos ao nível mento dos atletas mirandelenses foi na prova de
do conhecimento musical e ar s co.
juniores, com as gémeas Fins a a ngirem a ﬁnal
da prova, com a Rita a levar a melhor sobre a Joana.
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Nos rapazes, boas provas do Francisco Moreira e do Pedro Varejão, eliminados pelo atleta do
Novelense António Malheiro e pelo madeirense
Henrique Barros respe vamente.

ização do fruto; as doenças e as perspe vas
futuras da cultura; a apanha e comercialização
de cogumelos em soutos. No ﬁnal haverá lugar
a uma degustação de produtos à base de castanha.

Já na prova de infan s, destaque para o 2º lu- Esta inicia va conta com a par cipação de repregar da Inês Ba sta, derrotada na ﬁnal por 2/3 pela sentantes da Associação Portuguesa da Castanha
ﬂaviense Maria Matos. Os excelentes resultados (RefCast), da UTAD e da Associação Aguiar Floresta.
nesta compe ção aﬁrmam uma vez mais o CTM
Mirandela como uma das melhores escolas de
ténis de mesa do país.

1.11.27 EDP Solidária Barragens ﬁnancia 10 novos projectos sociais
1.11.26

Sambade recebe Seminário “
A castanha na economia local”

(2013-11-14 23:39)

(2013-11-14 23:19)

São 10 os projectos vencedores do EDP Solidária
Barragens 2013. Nesta 5ª edição do programa
par ciparam mais de 60 en dades das regiões
Numa altura em que as atenções se viram para o abrangidas pelos novos inves mentos hidroelécsetor da castanha enquanto promotor de desen- tricos da EDP.
volvimento económico, a freguesia de Sambade,
Alfândega da Fé, vai debater a importância deste
fruto na economia local.
Entre os vencedores, há pequenos negócios
sociais com o objec vo de reforçar condições
de subsistência de famílias e de ins tuições. Há
Numa freguesia que se assume como uma das prin- ainda projectos de capacitação e sensibilização
cipais produtoras concelhias de castanha, sendo de jovens para o empreendedorismo e hábitos
a apanha e comercialização importante fonte de de vida saudáveis, espaço para acolhimento e
rendimento para os locais, a estratégia passa por troca de experiências entre os novos rurais e coencontrar formas de promover e valorizar este munidade local e também inicia vas de combate
produto. È neste âmbito que se insere a realização ao desemprego, promovendo a aprendizagem de
do Seminário “A castanha na economia local.” A proﬁssões em vias de ex nção.
inicia va decorre a 24 de novembro, a par r das
A edição de 2013 contemplou ainda a atribuição
14.00h, nas instalações da Junta de Freguesia.
de Menções Honrosas a três ins tuições: Centro
O Seminário, organizado pela Junta de Fregue- de Promoção Social, Centro Social da Freguesia
sia em colaboração com o Município de Alfândega de Valadares e Escola Proﬁssional de Agricultura
da Fé, vai trazer a debate temas como: o panorama e Desenvolvimento Rural de Carvalhais. O prémio
atual da castanha; a transformação e comercial- assume a forma de auditorias energé cas.
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várias en dades (Câmara Municipal, empresa
Resíduos do Nordeste, empresas privadas, par culares). A implementação do projecto passará pela
divulgação e sensibilização da comunidade e posterior recolha de óleos alimentares usados. Serão
adquiridos oleões de diferentes tamanhos para
distribuir por diversos pontos da cidade e locais
(estabelecimentos comerciais e par culares).

No conjunto das quatro edições anteriores, o
EDP Solidária Barragens beneﬁciou mais de 6.000
pessoas, abrangidas por 32 projectos vencedores
em 15 concelhos. Somam-se agora os 10 novos
projectos de 2013. Com um inves mento total
de 900 mil euros, a EDP está a reforçar a sustentabilidade das ins tuições e a sua capacidade
de inovação na procura de soluções para as necessidades crescentes.
A Associação Cultural e Social do Amieiro foi
também apoiada na remodelação da an ga “Casa
O apoio ﬁnanceiro associado ao programa é, da Cultura”, tornando este espaço ú l e parte
em muitos casos, acompanhado de apoio técnico integrante de um conjunto de outros projectos
levados a cabo pela ACSA. O Centro de Dinamizae promocional.
ção Social e Cultural, servirá de apoio aos diversos
No nordeste Transmontano os projetos vence- projectos da ACSA, permi ndo o desenvolvimento
dores pertenceram à Santa Casa da Misericórdia de ac vidades de natureza social e cultural. Este
de Macedo de Cavaleiros, ao Espaço “Sénior In- centro permi rá espaços de debate e de encontro,
terac vo” que passa a beneﬁciar de equipamento bem como de estudo ou formação no âmbito
informá co para espaço sénior, envolvendo out- do Reabilitarte, um projeto piloto a iniciar em
ros parceiros como a CERCIMAC, numa lógica de Setembro de 2013 na área das demências e da
reabilitação, sica e cogni va, da população idosa.
par lha de recursos e reforço de redes.
Por outro lado, com o Centro de Dinamização
O Objec vo central deste projecto é a melhoria Social e Cultural, pretende-se es mular a relação
da qualidade de vida do idoso ao nível cogni vo, entre a comunidade e as várias vertentes de acção
através de um conjunto de ac vidades que visam e áreas de intervenção da ACSA.
minimizar/reduzir perdas que resultam do envelhecimento, assim como melhoria de par cipação O espaço servirá também, e directamente, a
comunidade, para que possa organizar os seus
nas Ac vidades da Vida Diária (AVD).
próprios eventos (almoços, encontros), sendo
Também a Associação Portuguesa de Pais e Amigos fundamental a par cipação de todos no resgatar
do Cidadão Deﬁciente Mental de Mirandela foi do património material e imaterial da aldeia, no
apoiada num projeto de integração proﬁssional Espaço Memória, permi ndo o envolvimento
para recolha de óleos. O projecto visa a criação de na construção virtual e fotográﬁca deste espaço.
uma ac vidade socialmente ú l para pessoas com A presença de fotograﬁas, em grande formato,
deﬁciência mental, nomeadamente a implemen- como elemento decora vo, reproduzindo motação de um circuito de recolhas domés cas, em mentos marcantes da história do Amieiro e seus
escolas, restaurantes, hotelaria, refeitórios, entre habitantes, serão um marco esté co e iden tário
outros. Serão ainda criados pontos de depósito que caracterizará de imediato a abrangência e a
profundidade do projecto.
dos óleos usados.
Este projecto visa a integração de 5 pessoas
com deﬁciência mental numa ac vidade que
confere a aquisição de competências forma vas e tecnológicas e que proporcionará a esses
jovens intervir na comunidade e dar exemplos
de boas prá cas. Para isso será criado 1 posto
de trabalho ﬁxo; a aquisição de equipamento
necessário ao desenvolvimento e funcionamento
da ac vidade e elaboração de protocolos com

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela vai
adquirir uma Cadeira Elevatória para o Centro
Cívico, melhorando a acessibilidade daquele
espaço. A Associação Prevenir também foi contemplada com algum apoio através do projeto
"Eu Passoque visa a promoção de hábitos de vida
saudáveis e tem como população alvo jovens de
11-15 anos e como grupo estratégico, professores
do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico.
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da Semana da Reﬂorestação Nacional, uma
Par ndo da experiência no Concelho de Miran- inicia va do movimento Plantar Portugal que se
dela (onde o projecto está a ser implementado), realiza no âmbito da comemoração do Dia das
pretende-se replicar o projecto nas escolas do Espécies Autótones, a 23 de novembro.
Concelho de Murça.
O projecto caracteriza-se principalmente pela
capacitação/ formação dos professores (creditada
pelo Conselho Cien ﬁco – Pedagógico de Braga),
que além de facultar o suporte teórico, permite
fornecer uma componente prá ca (facilitando
espaços de aprendizagem de metodologias para
trabalhar as variáveis propostas no “EU PASSO…”
com os jovens); dota os docentes de uma maior
autonomia e segurança (designadamente quando
têm de enfrentar situações relacionadas com
os consumos de tabaco e álcool, sexualidade,
violência, etc.); mo va os professores para a
implementação do projecto; gera oportunidades
de par lha de experiências; promove hábitos de
vida saudáveis no próprio grupo estratégico e
proporciona estratégias para envolver as famílias
no projecto. Para além da Formação, outro aspecto chave do projecto é a monitorização e
acompanhamento técnico (avaliação do processo)
que possibilita o desenvolvimento paralelo de
uma intervenção mais especíﬁca, com a sinalização e o acompanhamento de casos de risco pela
equipa técnica da Prevenir, ac vando os recursos
existentes como suporte social (ex.: Centros de
Saúde, gabinetes de apoio da Câmara Municipal,
etc.).

A Câmara Municipal de Mirandela aceitou mais
uma vez o repto lançado por este movimento
em defesa e promoção da ﬂoresta e vai realizar
ações de plantação de espécies autótones, bem
como uma exposição alusiva às principais espécies
animais e vegetais na vas da região.
As plantações na margem direita da Ribeira
de Carvalhais e no aterro sanitário de Urjais serão
realizadas com plantas cedidas no âmbito de
candidatura ao projeto Floresta Comum do qual a
Câmara Municipal de Mirandela é parceira.
A gravidade e a dimensão dos incêndios ﬂorestais que este ano assolaram o nosso território
faz com que seja ainda mais importante a sensibilização de todos para a defesa da ﬂoresta e a
prevenção dos riscos que a ameaçam. Com esta
preocupação bem presente, a Câmara Municipal
de Mirandela está disponível para par cipar em
outras ações de plantação com as escolas e outras
ins tuições que o desejem.

1.11.29 Associação Aldeia Viva recria
“Rota da Olaria”, na aldeia de
Felgar, concelho de Torre de
1.11.28 Mirandela par cipa na SemMoncorvo (2013-11-15 10:49)
ana da Reﬂorestação Nacional
(2013-11-15 10:45)

A associação Aldeia Viva desaﬁou as gentes da
freguesia de Felgar, concelho de Torre de MonDe 18 a 24 de novembro decorre a 4ª Edição corvo, para que nos dias 23 e 24 de novembro
498

fosse criada a “Rota da Olaria”, uma inicia va 1.11.30
com o obje vo de evocar o ciclo de produção de
olaria existente, em tempos, nesta aldeia.

Treino cogni vo na LEQUE levado a cabo por alunos do curso
de Engenharia da Reabilitação
da UTAD (2013-11-15 18:38)

A resposta foi posi va por parte da população
da localidade a Aldeia Viva deitou mãos á obra
num trabalho que pretende mostrar tradições
onde os objetos de olaria (louça u litária, decorava, lúdica e também de construção) ocuparam
um lugar central.
Aldeia Viva considera “importante valorizar e
preservar essas memórias e porque pretendem
apoiar aqueles que teimam em manter vivo este
símbolo da cultura local”.
Treino cogni vo através de Oﬁcina de Novas
Tecnologias com os utentes do Centro de AtendiA inicia va tem como missão “mostrar como mento da LEQUE foi levada a cabo por alunos do
se fazem, por quem eram feitos, de que eram curso de Engenharia da Reabilitação da UTAD.
feitos, como eram vendidos… e vender alguns
desses objetos de barro”, que cons tuíram uma
tradição muito an ga na localidade nordes na.
Simultaneamente, vão estar patentes exposições
alusivas à olaria, com objetos pertencentes a No passado dia 11 de novembro de 2013 os
alguns felgarenses, e serão organizadas diversas frequentadores do Centro de Atendimento, Acoma vidades relacionadas com este tema.
panhamento e Animação para Pessoas com
Deﬁciência da Associação LEQUE receberam a
Está ainda previsto a realização de passeios visita de três alunos/as do curso de Engenharia da
pedestres a locais históricos ligados à produção Reabilitação da UTAD – Universidade de Trás-osde louça em Felgar, palestras (história e histórias), Montes e Alto Douro, a ﬁm de dinamizarem mais
oﬁcinas para adultos e crianças, documentários uma Oﬁcina de Novas Tecnologias.
e muita animação garan da pelas atuações da
Banda Filarmónica de Felgar, do Grupo 5.ª Coluna Esta oﬁcina teve como obje vo promover uma
e do Grupo de Teatro Alma de Ferro.
a vidade de treino cogni vo em grupo, com
recurso a tecnologias de apoio na área da informá ca.
A es mulação cogni va é essencial para o desenvolvimento global e para a capacitação de
pessoas com necessidades especiais e quanto
mais diversiﬁcadas forem as formas de treino,
maiores serão os bene cios.
Desta forma a Associação LEQUE estreita também
a sua parceria com a UTAD e procura aproximar
os universitários dos contextos reais, onde podem
aplicar os seus conhecimentos mesmo antes de
chegar ao mercado de trabalho.
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1.11.31

Semana Europeia da Prevenção tano.
de Resíduos assinala-se de 16 a Hora: 10:00h.
24 de novembro (2013-11-16 11:30)

Dia 20 de Novembro Visita ao Ecocentro de
Alfândega da Fé
Público-alvo: Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé.
Local: Ecocentro de Alfândega da Fé.
Hora: 10:30h.

Visita ao Aterro Sanitário de Urjais e Unidade
de Tratamento Mecânico e Biológico (1) Públicoalvo: População em geral.
Local: Parque Ambiental do Nordeste Transmontano.
A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
Hora: 14:30h.
(EWWR) é uma inicia va com o obje vo de
promover a implementação de ações de sensibiDia 21 de Novembro
lização sobre a sustentabilidade dos recursos e a
Sessão Pública de Apresentação da Execução
gestão de resíduos durante uma única semana.
do Projeto "VALOR DOURO - RECUPERAÇÃO DE
DEPÓSITOS CLANDESTINOS DE RESÍDUOS"
Público-alvo: População em geral.
Na semana de 16 a 24 de Novembro um conLocal: Carrazeda de Ansiães.
junto de inicia vas com caráter pedagógico serão
Hora: 11:00h.
realizadas em colaboração com a empresa Resíduos do Nordeste.
Dia 22 de Novembro
“Florestar Portugal 2013 – Plantação e sementeira
Os obje vos desta inicia va pretendem aumentar
de ﬂora autócne” – Amo Portugal. Magustoa consciencialização sobre a redução de resíduos,
Convívio entre as crianças.
estratégias para a reu lização de produtos e reciPúblico-alvo: Escola Básica do Cachão e de
clagem de materiais, bem como sensibilizar para
Frechas.
as polí cas dos Estados-Membros da União EuLocal: Parque Ambiental do Nordeste Transmonropeia para a anecessidade crescente da redução
tano.
de resíduos.
Hora: 10:00h.
Para assinalar esta edição da Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos 2013 que se assinala entre
os dias de 16 e 24 de Novembro, a Resíduos do
Nordeste, EIM, promove este ano um programa
no qual estão previstas as seguintes a vidades:
Dia 18 de Novembro Lançamento do Regulamento
do Concurso “Desenho e Artes manuais – Natal”
Público-alvo: Escolas da área de abrangência da
Resíduos do Nordeste.
Dia 19 de Novembro
Ação de Demonstração “Desmantelamento e
aproveitamento de colchões” – Resíduos do
Nordeste, EIM/FOCSA S.A.”
Público-alvo: População em geral.
Local: Parque Ambiental do Nordeste Transmon500

Ação rela va a REEE (resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos) Esta ação de sensibilização
consiste em oferecer 3 (três) equipamentos que
foram reparados e se encontram novamente em
funcionamento.
Público-alvo: Ins tuições ou algumas famílias que
tenham mais necessidades deste po de equipamentos. Local: Parque Ambiental do Nordeste
Transmontano.
Hora: 12:00h.
Durante a Semana Europeia de Prevenção de
Resíduos será ainda difundido um spot de rádio
na cadeia CIR, sob a temá ca “Prevenção de
Resíduos”.

1.11.33 Treinador do CAMIR entre os melhores do ano
(2013-11-16 11:56)

1.11.32

Eles Tapam a Cara com Máscaras de Couro e Madeira≫,
de Nuno Pinto Custódio
≪

(2013-11-16 11:47)

O treinador de Hóquei do CAMIR Luís Barros está
entre os nomeados da Federação Portuguesa de
Hóquei para melhor treinador do ano.

A dis nção será atribuída durante a 6ª edição
da Gala do Hóquei que irá decorrer no dia 23 de
novembro, no Auditório do Comité Olímpico de
Portugal.

Produção Este - Estação Teatral, com dramaturgia e encenação de Nuno Pinto Custódio, espaço
cénico, ﬁgurinos, máscaras e adereços de Ana
Brum, interpretação de Roberto Querido, Tiago
Poiares, Miguel Sopas e Ana vargas.

A Federação jus ﬁca a nomeação de Luís Barros pelo seu excelente trabalho no clube, pois tem
conseguido época após época captar e formar jogadores de qualidade que posteriormente acabam
por integrar as seleções nacionais jovens.

Luís Barros é o “homem forte do hóquei” no
CAMIR. Desde a sua chegada a Mirandela, a
"Eles Tapam a Cara com Máscaras de Couro e modalidade ganhou uma nova dinâmica a nível
Madeira" procura par r do universo parateatral local e o clube aﬁrmou-se em termos qualita vos
das festas mascaradas transmontanas para lhes com vários resultados de sucesso.
encontrar uma dimensão concreta no campo do
teatro.
Nas duas úl mas temporadas a equipa de sub-18
masculinos, na variante de hóquei de sala, esteve
Onde: Teatro Municipal de Bragança
muito perto de conquistar o tulo nacional, tendo
Quando: 4 a 7 de dezembro
sido derrotada apenas nas ﬁnais.
Hora: 15:00 e 21:30 Horas
Nesta dis nção Luís Barros tem como com4 dezembro às 15:00, 5 dezembro às 15:00, 6 pe dores diretos três outros treinadores: Bruno
dezembro às 21:30, 7 dezembro às 21:30
Santos do AD Lousada, João Miguel Freitas do
Lisbon Casuals e Rui Graça que treina o CF Benﬁca
e a Seleção Nacional.
501

Ao contrário das edições anteriores, os vence- 1.11.35
dores destes prémios serão eleitos por uma
Comissão cons tuída por anteriores galardoados
em Galas do Hóquei, bem como diversos outros
agentes da modalidade.

1.11.34

Arqueólogos escavam sí o
"raro" da idade do ferro que
barragem do Sabor vai inundar
(2013-11-18 11:06)

Associação quer travar a perda
de biodiversidade através
da recolha de sementes A EDP tem em fase ﬁnal de estudo um dos
(2013-11-18 10:54)

"mais raros" povoados da idade do ferro posto
descoberto em Portugal, fruto de dois anos de
escavações em Crestelos (Mogadouro) na zona
do Baixo Sabor, que ﬁcará submerso.

Contrariamente ao que é normal nos povoados
deste período, construídos no topo de elevações
por mo vos essencialmente defensivos, este
estende-se por uma zona de vale.

A Associação Colher para Semear (ACPS) está a
proceder a um levantamento das mais diversas
variedades de sementes para ajudar a "travar"
a perda da biodiversidade agrícola não só em
Portugal, mas também a nível mundial.

"Gostaríamos que as espécies de sementes
tradicionais de cada região pudessem voltar a
ser comercializadas, em detrimento de espécies
híbridas que estão a circular no mercado", disse à
Lusa Graça Ribeiro, dirigente da ACPS.
A associação tem percorrido os mais diversos
pontos do país para recolher e catalogar sementes
em vias de ex nção, e este ano está concentrada no concelho transmontano de Vimioso, em
parceria com a Associação ALDEIA.
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"A expecta va inicial era de que o sí o fosse
de ocupação do período romano. À medida que
fomos escavando, descobrimos uma ocupação interessante da idade do ferro, com indícios da idade
do bronze, e até mesmo do calcolí co", explicou à
Lusa Sérgio Pereira, arqueólogo responsável pelos
trabalhos de inves gação.
Para a equipa de inves gadores, o local de escavações divide-se em duas partes, ou seja, um
povoado defensivo construído nas partes mais
altas das margens do rio Sabor e um local "raro"
da idade do ferro em pleno vale do Sabor.
"Na parte mais baixa descobrimos um povoado
aberto com outro po caracterís cas de implantação mais raras, o que o torna pra camente num
local único Portugal", frisou.
No entanto, a explicação para esta descoberta
"rara" tem por base um modelo de ocupação que
ainda não foi sondado em outros pontos do país.

de Meirinhos e começa agora ser selado, para ﬁcar
"Por norma, escava-se os povoados que estão submerso com o enchimento gradual da albufeira
localizados nos cabeços e colocados em pontos da barragem do Baixo Sabor previsto para o ﬁnal
estratégicos e por casualidade, foi posto a de- de 2013 início de 2014.
scoberto um povoado num ponto mais baixo
do que o habitual neste po de povoamento", Ao contrário do que é comum no noroeste
acrescentou Sérgio Pereira.
português, o povoado "ocupa essencialmente a
zona de vale".
Segundo os arqueólogos, o local revela ves gios
de ocupação que começaram no século VII antes Fonte: Agência Lusa
de Cristo e que se estende pelo período romano,
idade média e idade moderna, até aos dias de hoje.
"Quando iniciámos a intervenção no sí o arque1.11.36
ológico de Crestelos, foram feiras oito sondagens
de diagnós co, numa área com 32 metros quadrados, e na reta ﬁnal dos trabalhos temos mais de
um hectare escavado (10.700 metros quadrados)
", explicou o arqueólogo.

Bragança quer reduzir IMI em
2014 (2013-11-18 15:36)

Por seu lado, José Antonio Pereira, diretor de
escavações, refere que este lugar se está a revelar
" ser único" para esta região.
"Temos encontrado sedimentos que vão desde
há 4.500 anos até à atualidade, mas com uma
densidade de ocupação desde a segunda idade do
A Assembleia Municipal de Bragança aprecia
ferro", destacou.
na quarta-feira uma proposta da Câmara que
aponta para a redução do Imposto Municipal
Já o espólio é composto "por milhares de peças
sobre Imóveis (IMI) em 2014.
muito variadas" como objetos em cerâmica,
metais, vidro e indústria lí ca, entre outros objetos que contam a história do local.
"Interessante tem sido a descoberta de zonas
O autarca local, Hernâni Dias, adiantou à Lusa
funcionais como cabanas com lareira central,
que a proposta aprovada em reunião de Câmara e
o que lhe confere um uso domés co ao local",
a ra ﬁcar no órgão delibera vo aponta para uma
acrescentou José António Pereira.
redução de 0,020 da taxa de IMI, passando de
0,355 % para 0,335.
O local foi amplamente ocupado" ao longo
dos diversos pontos cronológicos" sobretudo até
A redução representa, segundo o autarca, um
ao período medieval.
corte de "seis por cento" na taxa, que implicará
uma poupança média anual de cerca de 16 euros
"Na zona do vale de Crestelos, o grande período
para famílias proprietárias, por exemplo, de um T3
de ocupação vai desde o século III até século I
já avaliado nos termos do novo código do IMI.
Antes de Cristo, embora haja indícios de ocupação
anterior que vão até ao calcolí co ", calculam os
O presidente da Câmara entende que "é uma
inves gadores no local.
redução muito signiﬁca va, que vem ajudar
muitas famílias, vem deixar dinheiro também nas
O sí o arqueológico de Crestelos ﬁca na freguesia
famílias do concelho".
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para abdicarem daquilo que é uma pequena reHernâni Dias garan u mesmo que se trata da ceita".
"maior descida desde 2006, pese embora a Câmara Municipal tenha vindo desde 2009 a baixar Fonte: Agência Lusa
as taxas".
A proposta será discu da e votada quarta-feira, em
reunião extraordinária da Assembleia Municipal,
durante a qual podem ser apresentadas e votadas
outras propostas de alteração.

Anónimo (2013-11-18 16:56:55)
Aldrabões, prometeu baixar os impostos e quase não
baixa nada... É para po(ar)vo ver!!!

A lei permite ao municípios majorar ou reduzir
as taxas gerais que são de 0,8 % para prédios
1.11.37
rús cos, entre 0,5 % e 0,8 % para prédios urbanos e entre 0,3 % e 0,5 % para prédios urbanos
avaliados nos termos do novo código do IMI (CIMI).

“Florestar Portugal”: Alfândega da Fé par cipa nesta ação
nacional (2013-11-20 12:17)

O autarca de Bragança aﬁrmou que o município pretende "dar um sinal posi vo às famílias
atendendo às diﬁculdades" do momento devido à
crise.
O ideal, segundo Hernâni Dias seria "reduzir todas
as taxas ao mínimo". Porém, há outa questão que
tem "de ser acautelada e que tem a ver com o
equilíbrio ﬁnanceiro da Câmara Municipal".
"Teremos sempre essa preocupação social de
conseguirmos garan r que as pessoas estejam
melhor, mas também sempre com essa preocupação de mantermos o equilíbrio ﬁnanceiro da
Câmara Municipal", declarou.

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé respondeu ao repto lançado pela AMO – Associação
Mãos à obra Portugal - e no próximo dia 23 de
novembro vai ajudar a “Florestal Portugal”.

Com a redução proposta, a Câmara de Bragança abdicará de cerca de 300 mil euros dos 3,2 milhões de Na data em que se assinala o dia da ﬂoresta autóceuros que arrecada anualmente com este imposto. tone mais de 100 carvalhos vão ser plantados na
área evolvente ao Centro de Formação Despor va,
Rela vamente a outro imposto fonte de re- em Alfândega da Fé.
ceita para o município, concretamente o IRS, o
execu vo decidiu que não irá abdicar dos cinco por A inicia va decorre a par r das 10h e conta
cento a que anualmente tem direito do valor que com a colaboração da Liga dos Amigos do Centro
os contribuintes do concelho pagam ao Estado e de Saúde de Alfândega da Fé.
que representa um milhão de euros no orçamento
Num concelho que este ano foi assolado pelo
municipal.
maior incêndio do país esta ação serve também
Para o autarca social-democrata "o correto se- como alerta para a necessidade de proteger a
ria que o próprio Governo pudesse abdicar de ﬂoresta ao mesmo tempo que se sensibiliza a
uma pequena parte dos 95 %" que recebe o população para importância da preservação das
Estado a nível central "em vez de estarem a a rar espécies autóctones.
com a responsabilidade para cima dos municípios
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1.11.38

Bragança
com
novos 1.11.39 Companhia de Dança do Norte
serviços na Zona Histórica
estreia espetáculo no próximo
(2013-11-20 12:22)
sábado em Macedo de Cavaleiros (2013-11-20 12:27)

O Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros recebe no próximo sábado, dia 23, às 21.45h, a
A Rua dos Combatentes da Grande Guerra, em
estreia absoluta do espetáculo “Diﬀerent Bodies
plena Zona Histórica da cidade de Bragança, vai
Diﬀerent Movements” da Companhia de Dança
acolher a Conservatória do Registo Comercial
do Norte.
e Predial e a Conservatória do Registo Civil, do
Ministério da Jus ça.

A instalação destes serviços no Centro Histórico de
Bragança foi decidida após a visita do Secretário
de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos da Jus ça, Fernando Santo, acompanhado
pelo Presidente da Câmara Municipal de Bragança,
Hernâni Dias, pelo Presidente do Ins tuto do
Registo e Notariado, António Figueiredo e pela
Conservadora do Registo Comercial e Predial de
Bragança, Armandina Agrochão, a Bragança.
Os edi cios localizam-se na Rua Combatentes
da Grande Guerra, sendo que um (com 260 m2)
é propriedade do Município de Bragança, está
desocupado atualmente e acolheu, em tempos, a
Repar ção de Finanças, enquanto outro é arrendado a privados.
Este acordo vem de encontro à aposta assumida pelo atual Execu vo Municipal (que tomou
posse no passado mês de outubro) que pretende
animar, revitalizar e dinamizar o Centro Histórico
da Cidade, atraindo, para tal novos serviços e
estabelecimentos comerciais e ﬁxando jovens.

Um ano depois da ante-estreia no mesmo espaço, num processo cria vo que o coreógrafo
Pedro Pires mantém para demonstrar as diferentes fases de criação dos seus espetáculos, a
companhia de dança contemporânea apresenta
agora o projeto ﬁnal deste novo espetáculo.
Além da produção ar s ca a CDN desenvolve
um trabalho de formação de talentos nos municípios de Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé,
Carrazeda de Ansiães, Vila Flor e Vinhais.
Conceção
Diﬀerent bodies Diﬀerent movements…. Não
pretendemos arrastrar para o palco a esté ca
de Plies, batmans, cambalhotas, piruetas ou
pinos, muito menos movimentos quadrados ou
curvilíneos. Queremos sim, com estes, transmi r
uma construção consecu vamente desconstruída,
mergulhar o espectador numa ação comandada
por uma inquietação descoordenada… antecipar
uma perceção a cada movimentação.
A construção, com toda a sua imponência, estabelece uma discórdia entre a natureza e a vida.
Cria uma harmonia cada vez mais descalça e
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deturpada pela progressiva mecanização.

esta problemá ca.

É um espetáculo dirigido ao público em geral
que transporta uma mensagem de alerta e esperança aos jovens olhares que, ainda rodeados
pela ausência de vícios, serão os próximos construtores. Diﬀerent bodies Diﬀerent movements,
combina uma linguagem entre seres e substâncias.

Nos úl mos 2 anos, a LACSAF implementou
ainda o Projeto “Prevenir a Violência para uma
Saúde Melhor”, focado na violência no namoro, e
cujos resultados serão apresentados durante este
Seminário.

Sinopse
Vendo! É assim que eu mostro o meu amor Quero
assim a minha mente porque responsabilizo o
meu déﬁce de atenção É assim que os anjos morrem Responsabilizo-me porque quero abastecer
Vendo! Vendo! Talvez deva chorar por ajuda ou
talvez deva cruciﬁcar-me a mim mesmo Talvez
tenha um respirar diferente ou talvez não me ouço
a mim mesmo Vendo! Vendo! Vendo! .

1.11.40

O Seminário abordará a problemá ca da violência domés ca e de género sob a perspec va de
diversos especialistas já conﬁrmados, das áreas
sociais, da saúde, educação, jus ça, e até mesmo
dos media. “Afetos e violência de género entre
jovens”, “As pessoas idosas ví mas de crime”,
“A violência nas mulheres grávidas”, “O papel
dos media no combate à violência domés ca”
e “Os procedimentos e limitações judiciais nos
julgamentos de violência domés ca” são algumas
das intervenções previstas para o Seminário.

Este Seminário insere-se no âmbito dos projectos
“Problemá cas da Violência de Prevenir a Violência para uma Saúde Melhor e
Género e Violência Domés ca” GIAV – Gabinete de Inserção e Apoio à Ví ma
( pologia 7.3, Eixo 7 do POPH) em desenvolvivão ser discu das em Alfân- mento na LACSAF e terá lugar no auditório Dr.
dega da Fé (2013-11-20 21:04)
Manuel Faria (casa da cultura) em Alfândega da Fé,
nos dias 3 e 4 de Dezembro.

1.11.41 NERBA acolhe Seminário sobre Propriedade Industrial
(2013-11-20 21:14)

Nos próximos dias 3 e 4 de Dezembro, Alfândega
da Fé acolhe o Seminário “Problemá cas da
Violência de Género e Violência Domés ca”, uma
inicia va da Liga dos Amigos do Centro de Saúde
de Alfândega da Fé (LACSAF) que pretende, com
este evento, alargar o debate sobre a violência
domés ca a diversas áreas da sociedade.
A violência contra as mulheres é o tema central, porém no primeiro dia de intervenção é dado
destaque à violência no namoro e à violência na
pessoa idosa. Num distrito cada vez mais envelhecido, o problema da violência em idosos requer
especial atenção por isso é dedicado um painel a
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A Associação Industrial do Minho (AIMinho) e
o Conselho Empresarial do Centro/Câmara de
Comércio e Indústria do Centro (CEC/CCIC), em
colaboração com Núcleo Empresarial Região
de Bragança/Associação Empresarial (NERBA),
vão promover um Seminário sobre “Propriedade

1.11.42 Hernâni Fernandes aﬁrma
recandidatura a Presidente
A inicia va, realizada no âmbito do projeto +
da Comissão Polí ca ConValor PME - Apoiar, Difundir e Organizar a PI,
celhia do PS de Mogadouro
decorre no dia 22 de novembro, às 14h30, na Sede
Industrial (PI) – Como proteger a sua empresa”.

do NERBA.

(2013-11-21 10:36)

A Rede de Apoio à Propriedade Industrial (RAPI),
que integra atualmente 37 en dades relevantes
do Norte e Centro do país, é um dos temas em
destaque.
A Rede foi criada com o propósito central de
gerar e sistema zar informação de base, des nada a melhorar o conhecimento do sistema de
PI português. O obje vo é promover uma mais
alargada u lização efe va da PI em Portugal, modiﬁcando a a tude das empresas sobre o interesse Hernâni Fernandes, actual presidente da comissão polí ca do par do socialista de Mogadouro
prá co desta relevante matéria.
aﬁrma querer “construir um projecto no qual se
Nas sessões serão abordados os resultados do façam ouvir as mais diversas opiniões e aumentar
estudo de benchmark internacional da Dinamarca em grande escala a militância”.
e da Holanda, bem como casos de boas prá cas
nacionais na área da PI. Será ainda apresentada
a plataforma online “+ Valor PME”, que poderá
Em declarações, o actual Presidente e candidato,
ser consultada em www.maisvalorpme.pt, e que
relembrou o resultado conseguido nas úl mas
reúne informação estratégica sobre a PI.
autárquicas onde se conseguiu uma vitória do PS,
frente ao PSD, o trabalho desenvolvido demonPara falar sobre estes e outros temas ligados
strou a sua competência para a obtenção da tão
à PI estarão presentes Helena Videira| Diretora
importante estabilidade par dária.
Geral da NERBA, Diana Vale, coordenadora do
projeto na AIMinho, Anabela Carvalho, consultora
Salienta igualmente que dado o resultado ob do,
em PI – Clarke, Modet & C.ª, José Vara, consultor
o PS está numa posição de maior responsabiliGlobiconfer e Mafalda Gomes, consultora.
dade, em que a “a ligação entre o Par do e os
órgãos autárquicos é, sem dúvida, uma condição
O + Valor PME, projeto promovido pela AIMfundamental para a imagem de unidade, coesão
inho, em parceria com o CEC/CCIC, é coﬁnanciado
e credibilidade que deve transparecer para o
pelo POFC/SIAC – Programa Operacional Fatores
exterior”.
de Compe vidade/Sistema de Apoio a Ações
Cole vas e apoiou mais de 1.400 empresas
A renovação das listas do par do com jovens
portuguesas.
é pois outra etapa fundamental na renovação
par dária em que o PS tem dado importantes
passos.
A comissão polí ca concelhia vai a votos no
próximo dia 7 de Dezembro. Por alteração de
estatutos o próximo presidente irá desempenhar
um mandato de 4 anos.
Hernâni Fernandes não tem dúvidas de que
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tem o total apoio de todos os militantes e acred- Adélia Sendas Melgo jus ﬁca também a opção de
ita não ter adversários nestas tão importantes envolver a comunidade porque, sublinha, “sabeeleições para aquela estrutura par dária.
mos que muitas pessoas comungam dos ideais
socialistas mesmo não optando pela militância ou
a demonstração declarada de simpa a pelo PS.
Mesmo assim temos que permi r que expressem a
sua opinião. Um par do só pode aspirar a servir a
1.11.43 Adélia Melgo recolhe contrib- população quando se envolve com a comunidade.”

utos para a sua candidatura
entre militantes, simpa zantes
e população de Bragança

Anónimo (2013-11-21 20:50:54)
Quem é esta Senhora? O que fez e o que faz?

(2013-11-21 10:49)

1.11.44 Voluntários plantaram 100 carvalhos no Parque Urbano Do
Rio Fresno em Miranda do
Douro (2013-11-21 11:02)

A Candidatura à concelhia do Par do Socialista
de Bragança está a recolher contributos dos militantes, simpa zantes e população, aﬁrma Adélia
Melgo em comunicado enviado à comunicação
social.
Com a par cipação de voluntários, escuteiros,
bombeiros e restante comunidade, foram plantaA candidatura “Agir, Mudar e Unir”, liderada dos cerca de 100 carvalhos no Parque Urbano Do
por Adélia Sendas Melgo, vai realizar uma sessão Rio Fresno, em Miranda do Douro.
pública, no dia 26 de Novembro de 2013, a par r
das 21 horas na Pousada da Juventude de Bragança.
O objec vo, referem, é juntar militantes, simpa zantes e restante população para com o
contributo de todos construir o documento orientador que se pretende aplicar, nos próximos 4
anos, na concelhia do PS Bragança.

A ação inseriu-se dentro do projeto “Floresta
Comum” que disponibilizou árvores gratuitas
através de uma bolsa nacional de espécies autóctones.

A a vidade pretendeu aproximar os cidadãos
Adélia Melgo aﬁrma que “sempre foi mo vação da ﬂoresta e sensibilizar para a importância das
essencial desta candidatura a envolvência de todos espécies autóctones.
e de todas. Este é um projeto aberto, um projeto
real e sério! É importante voltar a fazer acreditar Desta forma, o Município de Mirando do Douro
todos os militantes e simpa zantes que podem e dinamizou pelo segundo ano consecu vo, em colaboração com a AMO Portugal – Associação Mãos
devem par cipar nos des nos desta concelhia!”
à Obra Portugal a a vidade “Florestar Miranda
508

do Douro”, projeto inserido numa missão mais imigração ilegal em Bragança.
alargada e que tem a designação de “Florestar
Portugal”
O processo judicial que envolveu este empresário
é um dos três desencadeados pelo movimento
"Mães de Bragança" e que levou ao banco dos
réus 14 pessoas entre proprietários, gerentes e
1.11.45 Foragido capturado no âmbito empregados dos estabelecimentos de diversão
noturna.

do caso ’Mães de Bragança’

(2013-11-21 15:20)

O Estado arrecadou quase 2,5 milhões de euros que o Tribunal condenou os principais arguidos
a devolver por entender ser o valor do lucro ob do
com a a vidade ilícita.

No processo que envolveu Camilo Gonçalves,
com um total de seis arguidos, todos condenados,
o Tribunal apurou um valor de 1,8 milhões de euros
a devolver ao Estado, determinou a perda também
a favor do Estado do imóvel onde funcionava uma
das discotecas de que era proprietário, a ML, e
do direito de trespasse da a vidade comercial de
O mais conhecido empresário da noite arguido
outra discoteca.
nos processo desencadeados pelas "Mães de Bragança" foi capturado pelas autoridades depois de
O primeiro processo foi julgado em 2004 e requase uma década foragido à jus ça, conﬁrmou
sultou na condenação do proprietário do bar Top
hoje fonte da Polícia Judiciária (PJ).
Model a sete anos de prisão e a pagar 360 mil
euros ao Estado.
Camilo Gonçalves foi capturado, segunda-feira,
na fronteira de Quintanilha, em Bragança, pelas
autoridades que já algum tempo seguiam os
passos do indivíduo que, de acordo com a fonte,
"con nuou no negócio" da noite ao longo destes
anos.
O empresário foi julgado à revelia em julho
de 2007 e condenado a nove anos de prisão. Estava foragido desde a noite da mega rusga policial,
a 15 de fevereiro de 2004, que encerrou as três
principais casas noturnas ligadas ao alterne com
mulheres brasileiras em Bragança.

No mesmo processo foi ainda condenada a
companheira do arguido principal conhecido
como Podence, que fugiu quando se encontrava
em casa com pulseira eletrónica.
Em 2005, outros seis arguidos foram condenados pelos mesmos crimes, com penas até sete
anos de prisão, entre eles o proprietário de outras
das casas de alterne, o Nick Havanna, Domingos
Celas Pinto, que acabou também por fugir às
autoridades.

Os arguidos deste processo, com exceção de
um, foram ainda condenados a res tuir ao Estado
Durante o julgamento, o advogado de defesa
os lucros que o tribunal entendeu terem ob do
disse ao tribunal que o arguido se encontrava
ilicitamente com a a vidade e que superam os
na Venezuela. Ul mamente estaria a residir em
300.000 euros.
Setúbal, segundo as autoridades.
Em Abril de 2003, um grupo de quatro cidadãs
Camilo Gonçalves era proprietário do estabderam conta à Lusa de um abaixo-assinado que
elecimento Montelomeu, conhecido por ML, e
puseram a correr pela cidade contra a prá ca da
apontado como um dos principais implicados
pros tuição, num movimento que ﬁcou conhecido
no fomento à pros tuição (lenocínio) e apoio à
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como "Mães de Bragança".

aﬁrmou hoje à agência Lusa fonte ministerial.

O documento foi entregue a diversas en dades Esta resposta enviada por escrito surgiu na selocais, designadamente à Câmara, Governo Civil e quência de um pedido de esclarecimentos sobre
Polícia, e teve eco além fronteiras.
a carreira aérea, suspensa há um ano, depois de
o presidente da Câmara de Vila Real ter aﬁrmado
A revista norte-americana Time fez do tema que o processo regressou à "casa de par da".
capa de uma das suas edições europeias de outubro de 2003, classiﬁcando Bragança como o
"novo bairro vermelho da Europa".
Várias en dades locais reagiram considerando 1.11.47
a projeção exagerada, mas algum tempo após a
publicação uma das maiores rusgas policiais de
sempre na região encerrou os principais estabelecimentos conotados com a a vidade e deu origem
aos processos judiciais.

"Quebra Nozes" pelo Russian Classical Ballet no
Teatro Municipal de Bragança
(2013-11-21 22:43)

Fonte: agência Lusa

1.11.46

Conversações com a Comissão
Europeia sobre carrerira aérea
transmontana ainda não terminaram (2013-11-21 15:29)
“Preservar a tradição do Ballet clássico russo”.
Esta é a missão da RUSSIAN CLASSICAL BALLET,
uma companhia composta por um elenco de
bailarinos graduados pelas mais conceituadas
escolas coreográﬁcas.

O Ministério da Economia disse hoje que o Governo tem man do conversações com a Comissão
Europeia sobre a "sua intenção e capacidade
orçamental" para manter a ligação aérea que
liga Bragança, Vila Real a Lisboa.

"As diﬁculdades levantadas pela Comissão Europeia rela vamente à abrangência da proposta
Portuguesa, que visava a subsidiação das viagens
de estudantes e trabalhadores, para além dos
residentes, estão a ser dirimidas na sede própria",
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Moscovo, São Petersburgo, Novosibirsk, Perm,
Alma-Ata e Kiev; ar stas principais em alguns
dos mais pres giados teatros de dança: Mariinsky Theatre - Kirov, Kremlin Ballet Theatre,
Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory, Novosibirsk Opera & Ballet Theatre e Perm
Opera & Ballet Theatre, entre outros teatros, dão
corpo a esta companhia que concilia a mestria
e experiência de bailarinos Internacionais, com
a irreverência de jovens talentos emergentes
no panorama da dança clássica. Espetáculo promovido pelo Classic Stage e protagonizado pelo
Russian Classical Ballet, com música de Pyotr
Ilyich Tchaikovsky, coreograﬁa de Marius Pe pa e
V.Vainonen baseado no conto de E.T.A. Hoﬀmann,
cenograﬁa e ﬁgurinos pelo Russian Classical Ballet.

Baseado no conto "O Quebra-Nozes e o Rei dos
Ratos", de E. T. A. Hoﬀmann, o bailado "QuebraNozes" é a história de uma menina que sonha com
um Príncipe Quebra-Nozes. Numa feroz batalha
contra um Rei dos Ratos, Quebra-Nozes encontrase em grave perigo. Clarinha, vencendo os seus
próprios medos, entra nesta batalha e lançando
os seus sapa nhos acaba por aniquilar o Rei dos
Ratos.

Sónia Casado desloca-se duas vezes por semana, durante dois meses, a casa de 15 doentes
com doença pulmonar crónica de Carrazeda de
Ansiães para fazer reabilitação.

Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 14 de dezembro
Hora: 21:30 horas
Preço: EUR 12,00
Classiﬁcação: M04

O projeto destaca-se por os cuidados serem
prestados no domicílio a doentes com necessidade de oxigénio terapia que teriam muita
diﬁculdade em deslocar-se ao centro de saúde
devido à debilidade sica associada à doença.

Os resultados do projeto pioneiro e premiado
foram apresentados hoje, em Bragança, nas
comemorações do Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstru va Crónica e revelam "melhorias"
nos doentes de que vão beneﬁciar outros paTransformado agora num príncipe, Quebra-Nozes cientes da região.
conduz Clarinha ao Reino das Neves e a um Reino
Maravilhoso, onde uma boa fada distribui alegria e A enfermeira diretora da Unidade Local de Saúde
guloseimas às crianças que, como Clarinha, ainda do Nordeste (ULSNE), Ângela Prior, anunciou hoje
têm a capacidade de sonhar.
que o projeto está a ser alargado aos concelhos de
Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela pelos
Uma história que es mula o imaginário de "ganhos importantes em termos de qualidade"
cada um de nós, remetendo-nos para o reino da de vida que revelam os resultados em relação à
fantasia e do imaginário.
experiência feita em Carrazeda de Ansiães.

1.11.48

Projecto
pioneiro
doentes a respirar
(2013-11-21 23:14)

Cada utente é sujeito a 15 sessões de reabilitação no domicilio, ou seja duas vezes por semana
ajuda durante dois meses, a enfermeira desloca-se a
casa dos utentes e faz reabilitação respiratória,
melhor que consiste em técnicas respiratórias, treino de
fortalecimento muscular, ensino sobre técnica
inalatória dos fármacos, técnicas de descanso e
relaxamento e de conservação de energia, "São
pequenos truques para fazer a mesma coisa, mas
cansando-se menos, uma vez que eles sentem
muita diﬁculdade respiratória e é muitas vezes
isso que os limita a calçar as meias, a tomar banho,
coisas tão simples como essas", observou.

Um projeto de uma enfermeira de Carrazeda de
Ansiães contribuiu nos úl mos dois anos para
melhorar a qualidade de vida de doentes com
problemas respiratórios graves e vai agora ser
alargado a outros concelhos do Distrito de Bragança.

Através destas técnicas de conservação de energia e outros ensinos, os doentes conseguem
voltar a fazer a sua vida diária cansando-se menos.
"Temos observado que os utentes têm manifestado melhoria na sensação de falta de ar (de
dispneia), no desempenho das a vidades de vida
diárias e referem também que a qualidade de vida
de uma forma geral melhorou", contou.
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Outro alerta que a proﬁssional deixa aos doentes é
sobre os male cios do fumo das lareiras muito frequente nesta zona e que poucos saberão que "faz
mal", por muito boa que seja a extração dos fumos.

desenvolvido nesta concelhia ao longo dos úl mos
dois anos sublinhando a criação do conselho municipal da juventude e a introdução do Orçamento
Par cipa vo Jovem nas grandes opções do plano
do Município de Alfândega da Fé.

"É óbvio que nós não podemos viver na utopia de
pedir aos utentes para não terem a lareira acesa
em casa, porque senão morriam de frio, mas
pelo menos para se manterem o mais afastados
possível dessa lareira", aﬁrmou.

Para o biénio que se segue , Luis Gaspar propõe-se
“trabalhar e a apresentar medidas concretas de
defesa e apoio aos jovens que serão o futuro,
nomeadamente na área do empreendedorismo
jovem, con nuando também a realizar acções
As sessões servem também para alertar os de solidariedade para apoiar as ins tuições que
doentes para se afastarem de ambientes com necessitam”.
outro fumo, o do cigarro, "fazerem sempre a
vacinação da gripe, terem cuidado com ambientes
muitos quentes, muito fechados, em que haja
maior aglomerado de pessoas porque há uma 1.11.50 Bragança recebeu o I Congresso
maior probabilidade de contraírem algum po de
do Ensino Superior do Interior
infeção respiratória".
(2013-11-22 10:49)
HFI // MSP
Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa

1.11.49

Luis Gaspar quer con nuar
à frente da Juventude Socialista de Alfândega da Fé
(2013-11-22 10:44)

Decorreu no passado dia 15 de novembro, na
cidade de Bragança, o I Congresso do Ensino
Superior do Interior organizado pelas associações
académicas das ins tuições de ensino superior
do interior do País.

A inicia va reuniu no Ins tuto Politécnico de
Bragança (IPB) o Secretário de Estado do Ensino
Superior, as associações de estudantes, os responsáveis dos ins tutos politécnicos de todo
o país e eleitos locais para demonstrar o papel
Luis Gaspar, 28 anos de idade e natural e resique desempenha o ensino superior na coesão e
dente em Alfândega da Fé É o próximo candidato
desenvolvimento regional e local.
a coordenação da concelhia da Juventude Socialista de Alfândega da Fé.
Segundo a organização do congresso o principal obje vo foi sensibilizar o Governo e o resto do
país para as ainda existentes assimetrias entre um
Luis Gaspar que vem desempenhando a função aluno do interior e um do litoral.
a que se recandidata, destaca o trabalho que foi
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O Presidente da Câmara Municipal de Miran- Teatro Alma de Ferro que introduzirá a a vidade e
dela também esteve presente do decorrer dos interagirá durante a mesma.
trabalhos, defendendo a manutenção e a importância do ensino superior no interior do país.
Como manda a tradição, no ﬁnal será servida
uma merenda tradicional com produtos regionais
Recorde-se que em Mirandela existem cerca que será acompanhada pela atuação da Tuna da
de 1000 alunos a estudar na Escola Superior de Lousa
Comunicação, Administração e Turismo (EsACT),
integrando uma das 5 escolas existentes no IPB.
Sublinhou ainda a ideia do papel fundamental 1.11.52
das autarquias na simbiose cidade/ins tuição,
dando o exemplo da autarquia de Mirandela que
canalizou parte das verbas que lhe foram atribuídas dos fundos comunitários para a construção do
novo edi cio da EsACT.

1.11.51

“Desfado” de Ana Moura vem
ao Teatro Municipal de Bragança (2013-11-24 01:30)

Par dela Tradicional da Amêndoa realiza-se amanhã em torre
de Moncorvo (2013-11-22 15:23)
"Desfado", o 5.º álbum originais de Ana Moura,
representa um momento de viragem na carreira
da ar sta.

No dia 23 de Novembro, Sábado, a Câmara Mu- A fadista apostou em nomes da nova geração
nicipal de Torre de Moncorvo organiza através de compositores nacionais (como Manuel Cruz
do Museu do Ferro e da Região de Moncorvo a X dos Ornatos Violeta), Márcia, Pedro da Silva MarPar dela Tradicional da Amêndoa.
ns dos Deolinda, Miguel Araújo dos Azeitonas,
Luísa Sobral e António Zambujo) e em nomes
consagrados da música portuguesa (como Aldina
Duarte, Tózé Brito, Manuela de Freitas e Pedro
Abrunhosa) para a criação dos temas. Para a
A a vidade tem lugar pelas 14h30 no Museu produção Ana Moura foi buscar Larry Klein, o
do Ferro e da Região de Moncorvo e pretende, mul -galardoado produtor norte-americano que
além de proporcionar um momento de con- no seu currículo tem trabalhos com Joni Mitchell,
fraternização, recriar a tradição da par dela da Herbie Hancock - que tem uma par cipação espeamêndoa que decorria muitas vezes ao serão e cial em "Desfado" - , Madeleine Peyroux, Melody
com a ajuda de familiares e amigos.
Gardot, Tracy Chapman, entre muitos outros.
A Tuna da Lousa fará uma breve abertura da No palco Ana Moura contará com a par ciinicia va, ao que se segue a atuação do Grupo de pação de Ângelo Freire (guitarra portuguesa) ,
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Pedro Soares (viola de fado), André Moreira (baixo e as oportunidades de negócio das empresas,
e contrabaixo), João Gomes (teclados) e Mário prevendo-se assim um aumento de produção,
Costa (bateria e percussões).
não só no produto dis nguido, mas também nos
queijos frescos de ovelha e de cabra.
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 20 de dezembro de 2013
Hora: 21:30 horas
Entrada: 12,00 euros

1.11.53

Queijo de Navalho, concelho de
Mirandela, galardoado pela sua
qualidade (2013-11-24 11:25)

1.11.54 Projeto português quer roteiro
turís co europeu em torno
das minas de volfrâmio
(2013-11-24 11:52)

Um projeto português propõe-se criar um novo
i nerário cultural europeu a par r das minas de
Um dos queijos produzidos pela Queijaria Vaz, volfrâmio, transformando an gas explorações
originária do concelho de Mirandela, freguesia de mineiras em polos de atração turís ca numa rota
Navalho, foi dis nguida com o primeiro prémio que percorrerá vários países da Europa.
da categoria de Ovelha – Cura prolongada.

O projeto "Rotas do Volfrâmio na Europa Memória dos Homens e Património Industrial" foi
Resultado da edição de 2013 do concurso “Queijos apresentado hoje em Bragança, onde a CORANE,
de Portugal”, que decorreu entre os dias 24 e 25 Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da
de outubro, em Tondela, organizado pela ANIL – Raia Nordes na acabou de se tornar parceira.
Associação Nacional dos Industriais de Lac cínios,
o galardão surgiu inesperadamente visto ter sido A ideia está a ser desenvolvida, há dois anos,
a primeira vez que a Queijaria Vaz par cipou no pelo Ins tuto de Ciências Empresariais e do Turconcurso.
ismo do Porto e resultou de um desaﬁo lançado
pelo Ins tuto Europeu dos I nerários Culturais
Dentro das 18 categorias de queijo abertas a do Conselho da Europa para a construção de uma
concurso, apresentaram-se 163 referências, prove- rota que sinaliza-se o património industrial no
nientes de 56 fabricantes nacionais.
Norte de Portugal, como disse o coordenador Luís
Ferreira.
Esta foi mais uma oportunidade dos produtores
locais promoverem e reforçarem desta forma as Lusa
inicia vas de exportação dos seus produtos para
outros mercados, aumentando o reconhecimento
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1.11.55

Mirandelenses no Mundial de 1.11.56 Novo método permite iden Kickboxing (2013-11-25 10:38)
ﬁcar castas de videiras através
de uma imagem (2013-11-25 10:49)

São três os mirandelenses que vão estar na
Turquia entre os dias 30 de novembro e 9 de
dezembro a par cipar nos mundiais de Kickboxing, variante de Full Contact.
Inves gadores da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, em Vila Real, desenvolveram um
novo método "mais rápido, económico e fácil" que
iden ﬁca castas das videiras através da captura
de imagens hiperespectrais da folha da planta,
Sónia Pereira, João Diogo Matos e o treinador José
anunciou a Agência Lusa.
Pina vão estar presentes no Campeonato Mundial
que decorre na bela cidade turca de Antália.
A veterana atleta Sónia Pereira já esteve presente em diversas compe ções internacionais
da WAKO, tendo conquistado diversas medalhas,
sendo que a mais recente foi de bronze nos mundiais de Low-Kick que decorreram em São Paulo no
Brasil.

"O que nós ﬁzemos foi simpliﬁcar todo o conjunto de metodologias que já exis am e fazer
a iden ﬁcação através de uma simples imagem.
Ganhamos em rapidez e em custos", aﬁrmou à
agência Lusa o inves gador Pedro Melo-Pinto.

O projeto foi desenvolvido pelo Centro de Inves gação e de Tecnologias Agroambientais e
Já o jovem João Diogo Matos é ainda inexperiente
Biológicas (CITAB), da Universidade de Trás-osno que diz respeito a compe ções internacionais,
Montes e Alto Douro (UTAD), em colaboração com
mas José Pina acredita que este seu atleta tal
a universidade espanhola de La Rioja.
como Sónia Pereira podem obter resultados nesta
grande compe ção.
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1.11.57

Luís Filipe Fernandes lança
repto a Adélia Melgo para debate na Concelhia Socialista de
Bragança (2013-11-25 10:53)

Transmontano atento (2013-11-25 11:22:33)
Felicitar o candidato pela ideia. Espero sobre tempo
para Izeda.

1.11.58 Socialistas de Zamora querem
com urgência uma autoestrada
entre Leão e Bragança
(2013-11-25 11:37)

Decorreu na passada sexta-feira, na sede do
Par do Socialista de Bragança, o Fórum da Candidatura de Luís Filipe Fernandes à liderança da
Concelhia Socialista.

Este evento, primeiro do género realizado por
uma candidatura à estrutura concelhia do PS e
convocado pelo candidato, teve como ﬁnalidade
a discussão de ideias que serão agora traduzidas
num programa de ação poli ca para o próximo
mandato.

Os responsáveis polí cos do PSOE de Puebla
La Bañeza defendem a construção de uma
autoestrada entre León e Bragança, por considerarem um eixo de ligação estruturante e
fundamental para toda esta região do interior.

Uma linha orientadora base, segundo o candidato,
assenta em três eixos: Organização Interna, Desaﬁos Polí cos/Ideológicos e Novas Formas de
Par cipação Cívica cons tuíram o mote lançado
pelo candidato para uma discussão viva e animada.

Os socialistas espanhóis de León e Zamora defendem que essa ligação poderia contribuir para o
estancamento do processo de deser ﬁcação que
a nge esta faixa territorial que abarca territórios
de Portugal e Espanha.

A sala foi pequena para tantos militantes e
simpa zantes Socialistas, que deram assim voz a
um conjunto de ideias que Luís Filipe Fernandes
se compromete agora compilar e assumir na sua
Moção Global de Estratégia, que será o compromisso da sua Candidatura.

Por esse mo vo, os socialistas de León e Zamora
anunciaram que vão realizar duas inicia vas conjuntas para a defesa e desenvolvimento do eixo
rodoviário. Em primeiro lugar, pretendem que
seja feita uma emenda ao Orçamento Geral da
Comunidade, no valor de 300.000 euros para os
estudo de viabilidade do projeto desta estrada ,
ao mesmo tempo que na próxima sessão plenária
da “Assembleia de Cas lla y León”, pretendem
formular uma pergunta ao conselheiro de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Antonio Silván, para
saber quais ações que foram realizadas para instar
o Governo espanhol a incen var o contacto com as

Na fase ﬁnal do debate, depois de sinte zar
os contributos e de assumir a redobrada mo vação que o move, Luís Filipe Fernandes deixou o
repto à sua camarada e adversária nesta disputa
interna, Adélia Melgo, para um debate de ideias a
realizar na Sede Local do Par do Socialista.
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autoridades portuguesas e aprovar os estudos de
viabilidade da autoestrada Bragança-Leão, rodovia
que foi aprovada por unanimidade no Parlamento Esta inicia va resultou de uma parceria entre o
do país vizinho em Abril de 2012.
Hotel e o Parque Biológico de Vinhais, podendo
cons tuir uma mais-valia com resultados posi vos
O autarca de Puebla de Sanabria (Zamora), José para ambas as estruturas que prestam e fornecem
Fernández, frisou que a rodovia León-Bragança serviços no mercado de turismo do distrito de
é um eixo fundamental, não só do ponto de Bragança.
vista infraestrutural, mas também do ponto de
vista cultural e do desenvolvimento de zonas eco- A oferta é válida apenas para reservas online,
nomicamente deprimidas e com elevado risco de disponíveis a par r de €39,00, em www.ibis.com
despovoamento. A sua implementação permi rá ou www.accorhotels.com .
um melhor acesso aos portos de Porto e Gijon, o
que seria um "desenvolvimento signiﬁca vo" para O Parque Biológico de Vinhais é um espaço
o norte e o sul de Zamora e Leon, frisou o autarca. que contém componentes naturais e culturais e
localiza-se a escassos 3km do centro de Vinhais,
José Fernandez lembrou ainda que esta estrada em pleno Parque Natural de Montesinho.
também seria "fundamental" para outras infraestruturas "em perigo", como a estação de AVE
na Puebla de Sanabria, e que seria uma excelente
saída para o resto da Europa.

1.11.60 “Unidos

A mesma opinião tem o autarca de La Bañeza
(León), José Miguel Palazuelo, que considera que
esta via é "muito necessária" para regiões "muito
deprimidas", que estão a ser muito penalizadas
pela falta de serviços e consequente esvaziamento
populacional.

1.11.59

contra

a

Fome”

(2013-11-28 11:30)

Hotel ibis de Bragança oferece entradas gratuitas no
Parque Biológico de Vinhais No âmbito da campanha “Unidos Contra a Fome”
(2013-11-25 13:37)

diversas ins tuições de Miranda do Douro promovem no próximo dia 7 de dezembro, uma
recolha de alimentos, em algumas super cies
comerciais do concelho mirandês.

Os alimentos recolhidos serão doados a famílias
carenciadas já assinaladas e iden ﬁcadas.
Todo o cidadão tem direito a uma alimentação
acessível, nutricionalmente adequada e culturalO Hotel ibis de Bragança está a oferecer uma mente aceitável para que possa desfrutar de uma
entrada grá s para o Parque Biológico de Vinhais vida a va e saudável.
a todos os seus clientes que pernoitarem nesta
unidade hoteleira.
Pode inscrever-se como voluntário através
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do telefone 273 430020 ou
banco.voluntariado@cm-mdouro.pt

1.11.61

do

e-mail candidatura única a esta estrutura João Pavão
aﬁrma que “ esta equipa foi criada com a ﬁnalidade primordial de relançar a a vidade da
Juventude Socialista no concelho Iremos implementar no concelho uma cultura de par cipação
cívica e democrá ca, apresentando propostas
Joana Silva em Macedo de Cav- concretas de governação municipal que permitam
aleiros e João Pavão em Torre aos jovens ser uma voz ac va nas tomadas de
de Moncorvo são os novos decisão polí ca”.

rostos da juventude Socialista
(2013-11-28 12:46)

[joana.jpg]
Joana Silva

O novo coordenador da JS de Torre de Moncorvo diz querer ”uma JS mais dialogante com
a sociedade Moncorvense. Queremos uma JS
com mais competências e mais próxima das pessoas. Somos uma juventude de Moncorvo, por
Moncorvo, para Moncorvo”, aﬁrma.

Joana Silva é o novo rosto da Juventude Socialista de Macedo de Cavaleiros. Residente neste 1.11.62
concelho, foi eleita coordenadora da Juventude
Socialista no passado dia 23 de Novembro e
pretende dinamizar os jovens deste concelho.

Cercimac assinala Dia Internacional das Pessoas com Deﬁciência (2013-11-28 12:54)

A recém eleita para o biénio 2013-2015, pretende levar a Juventude Socialista a todos os
macedenses, procurando chamar até à estrutura
par dária todos aqueles que queiram par cipar e
dinamizar.
A nova coordenadora pretende também dar
voz a todos os jovens macedenses de modo a que
os anseios destes possam chegar ao poder local e
se possa melhorar a qualidade de vida de todos
os jovens. Em breve a concelhia pretende realizar
uma ac vidade de cariz social de modo a apoiar as
ins tuições do concelho.

No dia 3 de dezembro comemora-se o Dia Internacional das Pessoas com Deﬁciência e a Cercimac
aproveita a data para promover a integração
junto dos alunos dos infantários de Macedo de
Cavaleiros.

Segundo Joana Silva, a concelhia pretende interagir directamente com as pessoas, comunicando
directamente com os militantes e procurando Às 10h, mais de cem crianças juntam-se no
ca var para as causas socialistas todos os jovens. Jardim 1º de Maio junto ao Presépio e à Grande
Árvore de Natal da Cerci, para juntos construírem
João Pavão é o novo coordenador da Concel- um pequeno pinheiro, colocar os enfeites e erguer
hia de Torre de Moncorvo da Juventude Socialista uma placa comemora va contra os preconceitos e
a discriminação da deﬁciência.
No passado dia 23 de Novembro também João
Pavão foi eleito coordenador da Concelhia da Os meninos do pré-escolar serão ainda parte
Juventude Socialista de Torre de Moncorvo. Como do cenário de um pequeno teatro com a história
518

de uma menina invisual, os problemas com que se Europeia. Por 900 euros podemos escolher até
debate e a coragem com que enfrenta os desaﬁos três classes. No caso da via internacional, mais
diários.
barata e muito eﬁciente, abrangemos 92 países”.

1.11.63

Jorge Machado defende que, com este registo
de proteção, além da empresa se cer ﬁcar que
Empresários de Bragança sen- não há obstáculos ao uso da marca, dá-lhe priorsibilizados para a temá ca idade sobre qualquer registo posterior, igual ou
semelhante, aciona mecanismos de combate à
da Propriedade Industrial contrafação, além de permi r o uso exclusivo da
(2013-11-28 13:01)
marca, com uma duração ilimitada.
No que diz respeito à proteção das invenções,
o consultor explica que se pode adquirir o direito
exclusivo de uma invenção através da obtenção de
uma patente. “A patente concede o monopólio legal mas com limitações. Dá uma proteção máxima
de 20 anos e protege a u lização apenas no país
designado”.

Seminário foi promovido pela AIMinho e pelo
CEC/CCIC, em parceria com o Núcleo Empresarial
Região de Bragança (NERBA)

Mais de uma dezena de empresários par ciparam
no Seminário sobre marcas, patentes e invenções
realizado, recentemente, no Núcleo Empresarial Região de Bragança/Associação Empresarial
(NERBA), no âmbito do + Valor PME - Apoiar,
Difundir e Organizar a PI. O projeto, promovido
pela Associação Industrial do Minho (AIMinho)
em parceria com o Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro
(CEC/CCIC), procura sensibilizar as empresas para
a questão da Propriedade Industrial (PI), visando
a promoção da inovação e da compe vidade do
tecido empresarial nacional.
A inicia va contou com a presença de Jorge
Machado, consultor da Clarke, Modet & C.ª, que
apresentou as três vias de proteção da marca,
nomeadamente nacional, comunitária e internacional. “No caso da via comunitária, com um único
pedido conseguimos abranger 28 países da União

Na opinião de José Vara, consultor da Globiconfer e responsável pela elaboração do estudo de
benchmark internacional que comparou Portugal,
Dinamarca e Holanda, “a diferença base entre
estes países é que quando se vai a um banco
na Dinamarca ou na Holanda eles percebem do
que se está a falar. Nestes países há uma cultura
muito diferente da de Portugal. Infelizmente em
Portugal é mais fácil obter dinheiro para férias
do que apoios para a proteção da PI”. José Vara
acrescenta que “as empresas que quiserem ter
sucesso ou vão para os mercados menos maduros
ou têm de ter produtos realmente diferentes e
protegidos”.
Na inicia va foram também apresentados alguns casos de boas prá cas nacionais na área da
PI, que permi ram não só concluir que a inovação
ganhou uma nova importância a nível nacional,
mas também que houve um salto qualita vo
nacional em matéria de PI. A Framolde, S.A., o
Ins tuto Politécnico de Leiria, a LusoVini, SGPS,
S.A., a ISA – Intelligent Sensing Anywhere, S.A., a
BioMode, a Imperial e a Quinta da Veiguinha são
alguns desses exemplos.
Diana Vale, coordenadora do projeto na AIMinho, explicou que o + Valor PME, coﬁnanciado
pelo Programa Operacional Fatores de Competi vidade/Sistema de Apoio a Ações Cole vas
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(POFC/SIAC), surgiu “da constante procura de
informação sobre a área das patentes, invenções,
logó pos e marcas”. O projeto “cons tui-se como
um instrumento colocado à disposição das empresas e dos empreendedores no seu trajeto para a
adoção e monitorização de processos inovadores
na vertente da proteção dos direitos da PI”, rematou.

num total de 57 provas.

A atleta Soﬁa Correia obteve 2 medalhas de
ouro (100 livres e 100 costas) e 2 de prata (50
livres e 50 costas) e Rafaela Barata arrecadou 1
medalha de ouro (200 mariposa) e 1 de Bronze
(200 es los). De registar ainda as prestações de
Francisco Rodrigues com 2 medalhas de Bronze
(400 livres e 200 costas), Jorge Branco com 1
O Seminário sobre Propriedade Industrial real- medalha de Prata (1500 livres);Leonardo Dias e
izado no NERBA integra-se num ciclo de seminários João Francisco com 1 de Bronze (200 mariposa e
realizados no Norte e Centro do país, promovido 200 es los, respe vamente).
pela AIMinho e pelo CEC/CCIC.

1.11.65 Workshop de Micologia a 30 de
novembro em Alfândega da Fé
1.11.64 Clube de Natação dos Serviços
(2013-11-28 15:52)
Sociais da Câmara Municipal de
Bragança obteve 3 medalhas de
Ouro, 3 de Prata e 5 de Bronze
(2013-11-28 13:15)

Os cogumelos vão estar em destaque no próximo
sábado em Alfândega da Fé. A Câmara Municipal, em conjunto com a Associação Micológica a
Xixorra, promove um workshop de Micologia.
O clube de Natação dos Serviços Sociais da
Câmara Municipal de Bragança par cipou no
Campeonato Regional de Inverno de Absolutos
da ARNN, Prova de Preparação de Infan s e
Torneio de Técnicas Alternadas de Cadetes realizados nas Piscinas Municipais de Vila Real, nos
dias 23 e 24 de novembro de 2013.
Os atletas que es veram presentes nesta compe ção foram Soﬁa Correia e Ruben Borges
(Cadetes); Mª João Pires, Jorge Branco, João Carlos
Rebelo e Leonardo Dias (Infan s); Rosa Lopes, Joao
Dias e Francisco Jorge(Juvenis), Rafaela Barata e
Inês Teixeira W (Juniores).

Para além do mini-curso, a inicia va inclui um
passeio micológico com a iden ﬁcação e exposição das espécies encontradas. Durante o
workshop os par cipantes vão também ter oportunidade de aprender a cul var cogumelos em palha.

Este encontro pretende dar a conhecer as espécies de cogumelos silvestres que existem no
concelho, permi ndo a iden ﬁcação das espécies
comes veis e tóxicas, ao mesmo tempo que se
alerta para a necessidade de valorizar e preservar
este recurso natural, que começa a ganhar algum
O Clube registou um total de 11 pódios (3 Ouro, 3 peso na economia concelhia.
Prata e 5 Bronze), obtendo 41 recordes pessoais
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Esta inicia va está inserida numa estratégia
mais ampla de promoção e valorização dos produtos locais do concelho de Alfândega da Fé,
potenciando também o interesse crescente do
setor turís co por estes produtos e a vidades
relacionadas.

1.11.66

O mesmo estudo do Observador Cetelem revela que a percentagem de pessoas que não
compra presentes nesta época também aumentou: enquanto em 2011 se situava nos 1 %, em
2013 já chega aos 7 %. Em termos de diferenças socioeconómicas, a maior encontra-se neste ponto:
os que compram ou não presentes de Natal. Se
nas classes com mais rendimentos (AB/C1) só 4
% não o faz, nas classes menos abastadas (C2/D)
são 18 % que não fazem compras neste período
Há cada vez menos portugue- fes vo. A u lização do próprio subsídio também é
ses a usar o subsídio nas com- bastante menor entre os menos abastados. Só 35
% o fazem contra os 53 % das classes mais altas.

pras de Natal (2013-11-28 22:47)

Este estudo do Observador Cetelem sobre as
“Intenções de Compra dos Portugueses no Natal
2013” foi realizado em colaboração com a Nielsen
e aplicada, através de um inquérito quan ta vo, a
500 indivíduos de Portugal Con nental, de ambos
os sexos, dos 18 aos 65 anos, entre o período de 3
a 5 de Outubro de 2013. O erro máximo é de +4,4
para um intervalo de conﬁança de 95 %.

O subsídio de Natal é cada vez menos u lizado Veja estudo ≫≫
para comprar presentes na época fes va. Se
em 2011, 82 % dos inquiridos o usava para este
ﬁm, em 2012 já eram 63 % e em 2013 o número
diminui ainda mais para os 49 %.
1.11.67 Recriação

da Par dela de
Amêndoa junta cerca de 100
par cipantes (2013-11-28 22:54)

O número de portugueses que aﬁrmam não
receber o subsídio de Natal tem vindo também a
aumentar: em 2011 eram 9 % dos portugueses
que diziam não o receber, em 2012 21 % e em
2013 o número já chega aos 25 %. Estes dados
foram recentemente revelados por um estudo
do Observador Cetelem sobre as “Intenções de
Compras de Natal dos Portugueses”.
A faixa etária entre os 18 e os 24 anos é aquela
que mais diz não receber o subsídio de Natal. 68 %
dos membros desta faixa etária não tem este po
de rendimento. Por outro lado, é na faixa etária
entre os 45 e os 54 anos que se encontra a maioria
dos que u lizam este subsídio para compra de
presentes natalícios: são 58 % os que dizem que o
fazem.

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e
o Museu do Ferro e da Região de Moncorvo
promoveram no passado dia 23 de Novembro,
Sábado, a X Par dela Tradicional da Amêndoa.

A sessão teve início com as palavras da Vereadora
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Piedade Meneses, que deu as boas-vindas a todos
os par cipantes e explicou como an gamente se
desenrolava esta a vidade, que funcionava num
espírito de entreajuda. Salientou ainda que a
par dela se desenrolava nos meses de inverno,
normalmente ao serão e que eram maioritariamente as mulheres que efetuavam este trabalho.
De seguida, o Grupo de Teatro Alma de Ferro
encenou uma par dela da amêndoa e no desenrolar da a vidade foi interagindo com os
par cipantes, animando ainda mais o público
presente.
[EMBED]
As várias gerações que compareceram no auditório do Museu do Ferro com uma pedra e um
ferrinho foram par ndo as amêndoas, ao mesmo
tempo que se cantava, contavam histórias e convivia.

Com o obje vo de dinamizar a a vidade no
Comércio Tradicional e promover e valorizar os
produtos regionais, o Município decidiu proceder
à instalação de iluminação e som natalícios, de
modo a animar as ruas mais comerciais no Centro
Histórico.
Durante o mês de dezembro, os u lizadores
dos parques de estacionamento subterrâneos da
Praça Camões e da Praça Cavaleiro de Ferreira não
pagam as duas primeiras horas de u lização, de
modo a atrair novos clientes e cidadãos ao Centro
Histórico da Cidade de Bragança, onde se localiza
grande parte do Comércio Tradicional.
Foi ainda alterado o horário de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais que podem estar
abertos aos domingos. Já os estabelecimentos de
restauração e bebidas terão horário livre na noite
de 31 de dezembro.

No ﬁnal, e depois da atuação da Tuna da Lousa,
todos puderam disfrutar de uma merenda tradi- Sabendo que a árvore de Natal é um dos símbolos por excelência desta quadra natalícia e
cional com produtos da região.
querendo associar-se a esta celebração, o Município de Bragança disponibiliza gratuitamente, a
todos os cidadãos, pinheiros naturais, resultantes
1.11.68 Município de Bragança apoia de ações de limpeza de caminhos municipais.

Comércio Tradicional e disponiEsta medida pretende evitar o corte indiscrimbiliza pinheiros naturais para inado de árvores, bem como contribuir para a
este Natal (2013-11-29 10:00)
poupança das famílias, sendo que algumas compravam pinheiros ar ﬁciais.
As árvores podem ser “levantadas” a par r do
dia 2 de dezembro, na Praça do Município.

O Município de Bragança apoia, uma vez mais,
o Comércio Tradicional ao implementar um
conjunto de medidas favoráveis à a vidade comercial.
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1.11.69

Torre de Moncorvo já tem 1.12 Dezembro
oleões (2013-11-29 12:00)
1.12.1 “Ruja Ruja, quem quiser que
fuja!” (2013-12-08 18:07)

De 2 de dezembro a 3 de janeiro, a Biblioteca Municipal de Miranda do Douro recebe a exposição
“Ruja Ruja, quem quiser que fuja!”, de Cris na
Magalhães.Esta é uma mostra de ilustrações da
gravura e dos têxteis.
Ao abrigo de uma parceria entre o Município
de Torre de Moncorvo e a empresa Resíduos do
Nordeste foram instalados no concelho de Torre A música “Ruja Ruja” (dos Realejo - Coimbra) está
na génese deste trabalho. É o jogo da apanhada
de Moncorvo 12 oleões.
que se reporta às brincadeiras infan s, às pessoas,
aos objectos e aos lugares de memória. Através
da música exploram-se várias ideias alusivas aos
jogos infan s, materializadas pela combinação da
gravura e dos têxteis.
Os oleões são recipientes onde as famílias podem depositar os óleos alimentares domés cos Maria Cris na Afonso Magalhães é natural
usados, que posteriormente serão recolhidos e de Couto de Dornelas, Vila Grande – Bo cas - Vila
Real. É Licenciada em Professores do 2º CEB valorizados.
Educação Visual e Tecnológica pela Escola Superior
Estes 12 equipamentos foram colocados junto de Educação de Bragança (1999). É Mestre em Esdos ecopontos de separação de resíduos já exis- tudos da Criança, especialização em Comunicação
tentes. Seis situam-se na sede de concelho e os Visual e Expressão Plás ca pela Universidade do
restantes em Carviçais, Carvalhal, Felgar, Lousa, Minho – Ins tuto de Estudos da Criança (2006).
Açoreira e Foz do Sabor.
Frequenta o Curso de Doutoramento em Estudos
Com esta inicia va inicia-se a recolha de óleos ali- da Criança na Universidade do Minho - Ins tuto
mentares usados no concelho e dá-se seguimento de Educação. É docente do Departamento de
à polí ca de prevenção dos recursos naturais e do Artes Visuais da Escola Superior de Educação de
Bragança. Tem desenvolvido a sua ac vidade
meio ambiente.
ar s ca nas áreas da ilustração, da gravura e dos
têxteis. Tem par cipado em diversas exposições
individuais e colec vas, no país e no estrangeiro.
Onde: Biblioteca Municipal de Miranda do Douro
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Quando: De 2 de dezembro a 3 de janeiro

1.12.2

Sendim: Jardim de Infância; Palaçoulo: escola do
1º Ciclo.

Férias Diver das no concelho de Miranda do Douro 1.12.3 Inscrições ao Projeto 80 até 31
de dezembro (2013-12-08 18:34)
(2013-12-08 18:29)

Com o intuito de desenvolver a cria vidade, o
espírito de equipa, e as relações interpessoais
dos jovens mirandeses, a autarquia de Miranda
do Douro realiza nas férias do Natal as “Férias
Diver das”.

Até 31 de dezembro jovens, entre os 13 e os
17 anos, cons tuídos em grupos informais de
alunos ou através das Associações de Estudantes
do Ensino Básico e Secundário, devem realizar
a pré-inscrição da candidatura dos seus trabalhos ao Projeto 80 em www.projeto80.pt.
A etapa de inscrição é obrigatória para a posterior apresentação de candidatura dos projetos.

De 18 de dezembro a 3 de janeiro, as a vidades
des nam-se à faixa etária dos 6 aos 10 anos. Já
os mais novos, dos 3 aos 5 anos podem par cipar
nos ateliers de 26 dezembro a 2 de janeiro.

Os jovens têm como repto a criação ou apresentação de projetos que fomentem a preservação
da biodiversidade e dos recursos naturais, o empreendedorismo, a economia verde, a cidadania e
o voluntariado.

Importante referir, que os mesmos se realizam
na cidade mirandesa, Sendim e Palaçoulo. Esta
inicia va pretende também ajudar os pais em
relação aos tempos livres dos mais novos nesta
época fes va.

Fomentar o trabalho em equipa, a existência
de um maior espírito de entreajuda em torno
de causas comuns, bem como as capacidades
empreendedoras e de liderança dos mais novos,
futuros decisores, são algumas das mo vações do
Esta inicia va consiste em jogos de comuni- Projeto 80.
cação e expressão, a vidades ao ar livre, música,
dança, expressão plás ca, musical, a vidades de Em
culinária e despor vas. Para além, de sensibilizar
www.projeto80.pt
as crianças para a importância despor va e animação como fator de socialização pretende-se os jovens encontram dicas de boas prá cas relaainda, criar e fortalecer hábitos de ocupação do cionadas com poupança de água e de energia,
tempo livre de forma posi va.
mobilidade, alterações climá cas, entre outras
temá cas de sustentabilidade. Boas-prá cas que
Importante referir que as inscrições são obri- podem ajudar a dar forma aos seus projetos com
gatórias e decorrem entre o dia 4 e 13 de dezem- vista ao incremento de bem-estar das escolas e
bro nos seguintes locais: Miranda: edi cio D. Dinis; comunidades onde estão inseridas.
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São passíveis de candidatura projetos desenvolvi- Num concelho que foi a ngido pelo maior indos nos anos le vos 2012/2013 ou 2013/2014.
cêndio deste ano – incêndio de Picões-, que consumiu uma área de 14.912 hectares e abrangeu
O Projeto 80 é promovido em parceria pela Agên- 4 concelhos do distrito de Bragança, a discussão
cia Portuguesa do Ambiente, pela Direção-Geral e abordagem das questões relacionadas com a
da Educação, pela Direção-Geral dos Estabelec- deser ﬁcação ganha ainda mais relevância. O
imentos Escolares, pelo Ins tuto Português do que é facto é que um território já por si susce vel
Desporto e Juventude, pela Quercus e pelo Green à deser ﬁcação, encontra-se, agora, ainda mais
Project Awards com o apoio do Governo de Portu- vulnerável. Daí que tenha sido este o concelho da
região norte designado para o início do processo
gal
de discussão pública e apresentação do PANCD.
A edição 2013/2014 do Projeto 80 é pa- Depois da região norte o Programa será discu do
trocinada pela Amb3E, Con nente,
So- e apresentado nas outra regiões do país.
ciedade Ponto Verde e Tetra Pak. Mais informações disponíveis em:
www.projeto80.pt Promovida pela Comissão Nacional de Coordenação do Combate à Deser ﬁcação e aberta à
ewww.facebook.com/Projeto80 .
par cipação de todos os interessados, a reunião
de discussão pública tem como obje vo dar a
conhecer publicamente o Programa, na sua versão
1.12.4 Programa de Ação Nacional do revista, e auscultar os agentes e comunidade geral
sobre o documento.

Combate à Deser ﬁcação: Alfândega da Fé recebe 1ª reunião de Recorde-se que o PANCD é uma obrigação do
discussão pública (2013-12-08 18:39) estado Português enquanto parte integrante da

Convenção das Nações Unidas para o Combate
à Deser ﬁcação. A coordenação e acompanhamento da implementação do programa cabe à
Comissão Nacional de Combate à Deser ﬁcação.
Adotado em junho de 1999, o processo de revisão
do PANCD teve início em janeiro de 2010 e consiste na adaptação para a realidade nacional do
determinado na estratégia decenal 2008/2018,
que deﬁne obje vos estratégicos, operacionais e
impactes esperados.
O Programa de Ação Nacional do Combate à
O PANCD assume-se, assim, como um instruDeser ﬁcação (PANCD) vai estar em discussão
mento de natureza estratégica de nível nacional
em Alfândega da Fé.
e âmbito intersectorial e que pretende combater
a deser ﬁcação do território nas suas diversas
vertentes.

O processo de discussão pública do documento, a
nível nacional, arranca neste concelho transmontano, com o Auditório da Casa da Cultura Mestre
José Rodrigues a receber a primeira reunião de
discussão pública, no dia 12 de dezembro, pelas
14.30h.
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1.12.5

Luís Carlos Fernandes eleito 1.12.6 Câmara Municipal de Torre
líder da JS em Mogadouro
de Moncorvo recolhe bens ali(2013-12-08 18:52)
mentares, vestuário e brinquedos para distribuir pelas famílias
mais carenciadas (2013-12-08 18:57)

A Concelhia da Juventude Socialista de Mogadouro tem novos órgãos, cheﬁados por Luís Em plena época natalícia, de 2 a 22 de Dezembro,
Carlos Fernandes. As eleições decorreram no o Município de Torre de Moncorvo promove a
recolha de bens alimentares, vestuário e brinpassado dia 30 de Novembro.
quedos, que posteriormente serão entregues às
famílias mais carenciadas.

O novo coordenador tem o intuito de liderar As pessoas interessadas em par cipar nesta
e unir uma equipa jovem e dinâmica, com muitas campanha devem entregar os bens nas Juntas de
Freguesia ou no Banco Solidário, que tem sede em
ambições e vontade de trabalhar.
Torre de Moncorvo, de 2 a 17 de Dezembro. Nos
Luís Carlos Fernandes Fernandes e a sua equipa dias 20, 21 e 22 de Dezembro o Agrupamento de
propõem-se “fazer mais e melhor não só pelas Escuteiros e a Associação de Jovens Universitários
polí cas socialistas mas principalmente pelos de Moncorvo (AJUM) efetuarão ainda uma recolha
nos supermercados da vila.
jovens”.
O recém eleito diz que “este é um novo ciclo
para os jovens de Mogadouro, um ciclo de liberdade, crescimento e união”, acrescentando que
como propostas de trabalho pretende a "criação
de uma estrutura solida que consiga criar uma
dinâmica elevada pois também as especta vas
desta candidatura são elevadas. Ambiente, cultura e a vertente social estão nas nossas ideias
principais. Queremos uma JS dialogante com os
jovens e com a sociedade, o futuro passa pelos
jovens, vamos dar-lhes a oportunidade de crescer
e de mostrarem o seu valor neste concelho grande
do interior como é Mogadouro”, refere.
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Os cabazes elaborados com os bens recolhidos
serão levantados pelas famílias mais carenciadas,
que anteriormente foram sinalizadas pela ação
social do Município de Torre de Moncorvo, no dia
23 de Dezembro na sede da Junta de Freguesia
de Torre de Moncorvo. No mesmo dia, os Presidentes da Junta das restantes freguesias farão a
distribuição na sua própria freguesia.
À Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
juntou-se a AJUM, o Agrupamento de Escuteiros
de Torre de Moncorvo, as Paróquias e as Juntas de
Freguesia do Concelho, de forma proporcionar um
Natal mais feliz e solidário aos munícipes.

1.12.7

Teatro “ A Menina que falava 1.12.8 Aeródromo Municipal de Mirancom as mãos” para promover a
dela escolhido para testar aeronintegração (2013-12-08 19:01)
ave (2013-12-09 21:07)

O pedido par u dos responsáveis do projeto PAIC
– Portuguese Aerospace Industry Consor um,
criado ao abrigo do Contrato de Contrapar das
entre o Estado Português e a Locked-Mar n
As crianças do ensino pré-escolar juntaram-se MS2 Tac cal Systems rela vo à modernização de
aos utentes da Cercimac para assinalar o Dia cinco aeronaves, e ao longo de cerca de 3 meses
efetuaram-se no Aeródromo Municipal de MiInternacional das Pessoas com Deﬁciência.
randela testes de sistemas aéreos não tripulados
(UAS).
Pelas suas excelentes condições, o Aerodrómo
Municipal, gerido pelo Aeroclube de Mirandela,
Através do teatro e da peça “A Menina que foi escolhido para a realização de voos de teste da
falava com as mãos”, que decorreu esta manhã no aeronave PAIC SP-01.
Jardim 1º de Maio, interpretada por animadores e
utentes da ins tuição, foi passada uma mensagem O obje vo do PAIC é a capacitação da indústria nacional com as competências necessárias
de integração quando se fala em deﬁciência.
ao desenvolvimento e fabricação de UAS, o dePresente na inicia va, Duarte Moreno, Presidente senvolvimento e cer ﬁcação de um UAS para
da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros u lização aeronáu ca civil e o estabelecimento
elogiou “esta forma de alertar para a discrimi- de uma plataforma tecnológica e industrial que
nação e de promover a integração das pessoas permita o desenvolvimento de uma cadeia de
com deﬁciência, desde logo nas crianças, jovens fornecimento de sistema para aeronaves não
tripuladas.
de hoje, homens e mulheres de amanhã”.
A Cercimac reuniu ainda os meninos junto a
um pequeno pinheiro, que todos ajudaram a
decorar, e onde também ergueram uma placa
comemora va da data e que ali permanecerá até
ao ﬁm do período natalício.

Do programa de voos ﬁzeram parte os testes
de descolagem manual e subida para al tude
de cruzeiro, de simulação de observação de alvo
no solo em modo autónomo, de seguimento de
sequência de waypoints em modo autónomo
simulando circuito à ver cal do aeródromo e de
sequência de Touch & Go’s em modo manual.
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1.12.9

Pais Natal à solta pelas ruas 1.12.10 “Detalhes e Caprichos”, de
de Macedo de Cavaleiros
Isabel Ropio na Casa da Cul(2013-12-09 21:15)
tura de Miranda do Douro
(2013-12-10 10:00)

Mais de 100 Pais Natal percorreram de bicicleta
as ruas principais de Macedo de Cavaleiros, ao
principio da noite deste sábado.
Chama-se Detalhes e Caprichos, a mostra de
Isabel Ropio que vai estar presente na Casa da
Cultura de Miranda do Douro, de 1 de dezembro
a 31 de janeiro.
A inicia va “Natal sobre rodas”, da Associação
da Bela Vista, juntou pessoas de várias idades que,
a pedalar e desaﬁando as baixas temperaturas,
anunciaram a entrada do período natalício em
Esta é uma exposição de trabalhos elaborados
Macedo, a Cidade Natal.
à mão com caracterís cas muita próprias da auO percurso de 6,2 km, com início no Bairro da tora.
Bela Vista, registou passagem em diversas rotundas e ruas decoradas propositadamente para a A cria vidade faz parte de todos os trabalhos
quadra, num trabalho de colaboração entre a au- em que Isabel Ropio se envolve, desde agendas,
tarquia, comerciantes, ins tuições e associações notebooks, livros de receitas, listas telefónicas,
etc, etc.
do concelho.
O trajeto ﬁnalizou junto à Câmara Municipal,
no Jardim 1º de Maio, onde todos os par cipantes
deixaram em uníssono um bem audível “Feliz
Natal.”
[EMBED]
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Isabel Ropio, natural de Miranda do Douro sempre
sen u a necessidade de criar e esta mostra é uma
oportunidade de “mostrar parte do meu trabalho
à população mirandesa e a todos aquele que nos
visitam”, refere a expositora.

1.12.11

Mirandela acolheu Torneio Re- 1.12.12 Passeio Micológico na Serra
gional de Fundo (2013-12-10 12:00)
do Reboredo e Workshop
sobre Cogumelos Silvestres
(2013-12-10 14:00)

A Piscina Municipal de Mirandela acolheu, nos
dias 30 de novembro e 1 de dezembro, o Torneio
Regional de Fundo para Infan s e Juvenis que contou com a presença do Natação Clube de Chaves,
do Ginásio Clube de Vila Real, dos Serviços Sociais
da Câmara Municipal de Bragança e do Sport
Clube de Mirandela.

O PARM com o apoio do Museu do Ferro e da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo organizou
no passado dia 30 de Novembro, uma jornada
micológica.

A equipa de Natação do Sport Clube apresentou-se
neste Torneio com um total de 13 atletas, sendo 5 A a vidade teve início com um passeio Micológico
respeitantes à categoria de Infan s e 8 à categoria na Serra do Reboredo onde foram selecionadas
e colhidas algumas espécies de cogumelos que
de Juvenis.
durante a tarde foram classiﬁcadas.
Num ﬁm de semana grandioso para a Natação
Mirandelense, os atletas alvi-negros conseguiram, O Engenheiro Florestal Afonso Calheiros e
mais uma vez, acrescentar algumas páginas à sua Menezes orientou este passeio e o Workshop
que se seguiu, onde se procedeu à seriação e clashistória.
siﬁcação, uma por uma, das espécies recolhidas
Naquelas que unanimemente são consideradas durante a manhã.
as provas mais longas e duras da natação pura
despor va, os atletas do Sport Clube evidenciaram Teve ainda lugar uma palestra onde foi dada
um excecional momento de forma. Em termos uma explicação sobre cogumelos silvestres,
globais a equipado SC Mirandela obteve um total nomeadamente os mais comuns na região, quais
de 15 pódios, distribuídos da seguinte forma: 10 os cogumelos comes veis e os mais venenosos.
de ouro, 4 de prata e 1 de bronze.
A população aderiu à inicia va que terminou
O clube que obteve mais medalhas neste torneio com um magusto que se realizou no jardim do
foi o Ginásio Clube de Vila Real que alcançou um Museu do Ferro e da Região de Moncorvo.
total de 23 pódios.
[EMBED]
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1.12.13

Alunos da Escola Secundária sociação Maratona da Saúde com a parceria
Dr. Ramiro Salgado par ci- ins tucional do Ins tuto Gulbenkian de Ciência,
param na Maratona da Saúde nesta a vidade contou com o apoio do Agrupa(2013-12-10 17:00)

mento de Escolas de Torre de Moncorvo e da
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.
[EMBED]

1.12.14 Macedo de Cavaleiros quer ser
“Cidade Natal” (2013-12-11 09:00)

No passado dia 6 de Dezembro, uma equipa
da Maratona da Saúde deslocou-se à Escola
Secundária Dr. Ramiro Salgado para lançar o
desaﬁo aos alunos do 9º, 10º, 11º e 12º ano
a par ciparem no concurso “Ciência em Cena”,
cujos vencedores estarão presentes na grande
maratona televisiva que terá lugar em Março de
Sob o mote “Cidade Natal”, Macedo de Cavaleiros
2014, na RTP.
entra no período natalício. As ruas ganham um
A sessão teve início com a explicação do que novo colorido, com iluminações alusivas à quadra
é a Maratona da Saúde e com a visualização de e espalhadas um pouco por todo o lado.
dois vídeos sobre este projeto.
De seguida foi lançado o concurso no qual os
alunos podem par cipar, até 12 de Janeiro, escrevendo um texto ou criando um vídeo de stand
up comedy sobre saúde e ciência.

A inicia va da Câmara Municipal contou com
o envolvimento e empenho das associações, ins tuições, comerciantes e habitantes na decoração
da cidade.

Um membro dos Cien stas de Pé explicou o
que é o stand up comedy, deixou algumas dicas
para ajudar a escrever o texto para o concurso e
mostrou ainda alguns vídeos sobre o tema.

O recurso a materiais presentes em armazém
e o reaproveitamento de outros para a construção
das decorações e iluminações públicas de ruas e
rotundas, é revelador da contenção orçamental
que esteve na base da inicia va.

Presente na cerimónia esteve também o Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, que mostrou a disponibilidade
do Município para apoiar os interessados em
par cipar na maratona.

No Jardim 1º de Maio, em frente aos Paços
do Concelho, ergue-se um pinheiro de grandes
dimensões da Cercimac, numa singular representação da Na vidade. Neste espaço serão
realizadas as festas de Natal do ensino pré-escolar
Os alunos realizaram ainda algumas a vidades e 1º ciclo das escolas do concelho nos próxicomo o lançamento de aviões e balões para mos dias 16 e 17. Aqui foi construída a Casa
assinalar a par cipação da escola neste projeto do Pai Natal, a que se acrescentam um conjunto
inédito.
de adereços realizados pelas crianças macedenses.
A Maratona da Saúde é uma inicia va da As- O edi cio da Câmara Municipal já está todo
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iluminado e no átrio da entrada principal ergue- de recolha de tampas que reverte a favor de um
se um bonito presépio. Fica por isso o convite aluno da Unidade.
para conhecer as decorações e iluminações, num
agradável passeio em família, e no nosso comércio
tradicional fazer as suas compras.

1.12.16 Dia do Alto Douro Vinhateiro
assinala-se no Museu do
Douro no dia 14 de dezem1.12.15 Ins tuições de Mirandela assibro (2013-12-13 12:03)
nalam os Dias Internacional e
Nacional da Pessoa com Deﬁciência (2013-12-11 10:30)

O Dia do Alto Douro Vinhateiro assinala-se
no Museu do Douro no dia 14 de dezembro.
A inicia va tem a organização da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional
No dia 3 de dezembro comemorou-se o Dia Interdo Norte (CCDR-N, a Estrutura de Missão do
nacional da Pessoa com Deﬁciência e no dia 9 de
Douro, a Comunidade Intermunicipal do Douro e
dezembro o Dia Nacional da Pessoa com Deﬁciêna Liga dos Amigos do Douro Património Mundial.
cia, que em Mirandela tradicionalmente dão o
mote para ações de sensibilização da inclusão da
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
pessoa com deﬁciência na sociedade.
Regional do Norte (CCDR-N) e a Estrutura de
Missão do Douro, em parceria com a Comunidade
Intermunicipal do Douro e a Liga dos Amigos do
A APPACDM - Associação Portuguesa de Pais
Douro Património Mundial, promovem a 14 de
e Amigos do Cidadão Deﬁciente Mental de Mirandezembro, no Museu do Douro (Peso da Régua),
dela organizou no 3 de dezembro uma marcha
o colóquio “Douro: O Valor de Um Património
solidária com o apoio da Câmara Municipal e a parÚnico”, que servirá para assinalar a inscrição do
cipação de algumas escolas, com o lema”Juntos
Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património
podemos marcar a diferença”.
Mundial da UNESCO.
O obje vo foi o de promover a inclusão social
Par cipam na sessão de abertura o secretário
dos utentes da ins tuição, através da eliminação
de Estado do Ordenamento do Território, Miguel
de barreiras e preconceitos que possam ainda
Castro Neto, o presidente da Câmara Municipal do
exis r nos mais desinformados.
Peso da Régua, Nuno Gonçalves, e o presidente da
CCDR-N e encarregado de Missão da Estrutura de
A EB1/JI de Carvalhais, através da sua Unidade de
Missão do Douro, Emídio Gomes.
Apoio Especializado à Mul deﬁciência, promoveu
também, de 3 a 9 de dezembro, a Semana da
O programa do colóquio encontra-se disponível
Diferença com um conjunto de a vidades de
aqui
sensibilização dirigidas à comunidade escolar e
outras de âmbito mais alargado como a campanha
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1.12.17

Recolha solidária em Mirandela Com o início da quadra natalícia, Mirandela
(2013-12-13 12:14)

prepara-se para mais um Natal repleto de alegria
e calor. Já se ouvem os cân cos próprios da
época um pouco por toda a cidade, a iluminação
de rua está a ser instalada, o presépio embeleza
o centro da cidade e a animação está prestes a
começar.

O programa promovido pela Câmara Municipal e pela Associação Comercial e Industrial de
Mirandela, em parceria com outras ins tuições e
empresas locais dinamiza o comércio tradicional,
Um grupo de alunos e de professores das Salas de motor fundamental da economia regional e apela
Estudo do Centro de Estudos Prioridade Deﬁnida, a que todos abracem o espírito solidário, fraterno
em Mirandela, frequentado por alunos do 1.º e de par lha que a época impõe.
ao 3.º Ciclos está a fazer , entre a população da
cidade uma recolha solidária para tornar este Para os mais novos haverá sessões gratuitas
Natal numa época melhor para algumas famílias. de cinema com o ﬁlme Aviões” dobrado em língua
portuguesa, workshop culinário de “Miminhos de
Natal” e muita animação nas ruas com o Pai Natal
A inicia va insere-se no âmbito das a vidades e os seus amigos.
planeadas pelo centro para o Natal deste ano,
e consiste numa recolha solidária de vestuário, A Unidade Pastoral de Mirandela promove uma
livros e brinquedos que pretendem entregar a sessão de cinema do ﬁlme “O Nascimento de
en dades locais para depois serem para públicos Cristo” com a entrada a valer um alimento que
reverterá para quem mais os necessita; a Junta
mais carenciados.
de Freguesia de Carvalhais organiza mais uma
Quem es ver interessado em par cipar na edição da Feira da Couve Penca de Carvalhais e
campanha deverá dirigir-se ao Centro "Prioridade a Rua da República acolhe o Mercado de Rua de
Deﬁnida" (localizado perto do cemitério, no Beco Natal com a par cipação de artesãos e pequenos
empresários de produtos picos locais.
de S. Francisco) para fazer a sua entrega.

1.12.18

As principais ruas comerciais da cidade serão
o palco privilegiado para a entoação de cân cos
de Natal pelo Coro da Cruz Vermelha – Núcleo de
Mirandela: Programa de Natal Mirandela e arruada com os Bombos do Rancho
aproxima munícipes do comér- de S. Tiago.

cio tradicional (2013-12-13 12:29)
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1.12.19

Catedral de Bragança está todo este desenrolar da história desta catedral,
paga, bispo dá "graças a Deus" que era intenção desde 1780, aquando da trans(2013-12-13 12:39)

ferência da sede de Miranda para Bragança e da
criação da Diocese Bragança-Miranda" e que foi
construída à quinta tenta va.

A sua preocupação desde que chegou a Bragança
"foi saber qual era a dívida real e tentar libertar deste peso a Diocese, procurando por todos
os meios ao alcance da generosidade das pessoas".
Em dois anos conseguiu reunir os 650 mil euros em falta "pedindo às pessoas, às ins tuições,
dentro e fora da Diocese, dentro e fora do país".
A dívida da catedral de Bragança encontra-se
ﬁnalmente liquidada, 30 anos depois do início
daquela que se tornou na mais emblemá ca
e problemá ca obra da Diocese de BragançaMiranda, anunciou hoje o bispo José Cordeiro.

"Muitas aceitaram que o seu nome aparecesse e
está numa lista que pode ser consultada, outras
pediram o seu anonimato, mas são muitas as pessoas às quais a Diocese está agradecida", aﬁrmou.

No dia 08 de dezembro foram contados os dona vos que perﬁzeram os úl mos 73.644 euros
que faltava pagar. O bispo realçou que, "com tudo
"Graças a Deus", desabafou o prelado, numa
isto, nunca foi beliscada a ação social da caridade
entrevista à Lusa em que admi u que saldar esta
na Diocese, nas diferentes ins tuições da igreja e
dívida "é a libertação de um grande peso, quase
as pessoas souberam sempre dis nguir".
um fantasma" para a Diocese.
Mas reconhece que "as pessoas estavam cansadas
O bispo confessa "sinceramente" não saber
de ouvir falar nas dívidas da catedral, também de
dizer "o volume total da obra", que "já vai em
dar para a catedral".
30 anos, com sucessivas comissões e com três
bispos".
"Neste momento, nós podemos encerrar esse
dossiê e olhar com mais alegria e com mais esperJosé Cordeiro herdou este dossiê quando chegou
ança para a nossa realidade", declarou.
à Diocese de Bragança-Miranda há dois anos.
"Eu já perguntei, tentei, estudei, vi, mas é impossível saber com clareza o custo total desta obra,
isto dava para uma tese de doutoramento", brincou, explicando que "os dados estão disponíveis,
só que são tantos e tão dispersos que é preciso
fazer uma organização dos mesmos".

A nova catedral de Bragança foi o desígnio dos 30
anos de episcopado do bispo António Rafael, que
ﬁcou conhecido como "o bispo da catedral" por
ter insis do em construir uma nova "igreja mãe"
na sede da Diocese.

O atual bispo entende que esta catedral "era
necessária", mas "se calhar nestas dimensões,
Mesmo sem as contas feitas, ao longo do pernão".
curso desta obra foram sendo avançados dados
HFI // JGJ
que apontam para um custo ﬁnal de pelo menos
Lusa/ﬁm
no dobro dos 750 mil contos (3,75 milhões de
euros) calculados quando o bispo António Rafael
Fonte: Agência Lusa
lançou a primeira pedra, em 1982.
José Cordeiro espera um dia "poder vir a saber
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1.12.21

Quarteto de Cinco≫ - Concerto
Ibérico Orquestra Barroca no
Teatro Municipal de Bragança
≪

(2013-12-15 15:26)

1.12.20

Associação Leque promove concerto solidário em Alfândega da
Fé (2013-12-13 13:07)

"Quarteto de Cinco" é um programa do Concerto
Ibérico que explora a relação entre duas linhas
divergentes do Barroco musical: a herança da
tradição polifónica renascen sta e a génese de
um dos mais férteis repertórios instrumentais do
Sábado, dia 14 de dezembro de 2013 terá lugar no
período Clássico, que foi o quarteto.Serão apreAlfândega Lounge Bar - Momentus em Alfândega
sentadas obras de Scarla , Handel, Telemann e
da Fé, um Concerto Solidário, a par r das 22h00,
Haydn.
com recolha de fundos que revertem a favor da
LEQUE – Associação de Pais e Amigos de Pessoas
Onde: Teatro Municipal de Bragança
com Necessidades Especiais.
Quando: 28 de dezembro
Hora: 15:00 horas
Preço: EUR 6,00 / EUR 2,50 (crianças)
A criação deste evento tem como obje vo anClassiﬁcação: M06
gariar fundos para a referida ins tuição que,
apesar dos esforços encetados nos úl mos três
anos, con nua sem obter qualquer po de apoio
da Segurança Social. O evento pretende assim,
sensibilizar as pessoas da comunidade local para 1.12.22 Doentes preocupados com
apoiarem aquela que é a única Associação do Sul
o acesso aos medicamentos
do Distrito de Bragança, com âmbito social de
para tratar a Esclerose Múl pla
apoio a pessoas com Deﬁciência e suas famílias.
(2013-12-18 12:58)

A organização deste Concerto Solidário acontece pela boa vontade dos ar stas da região, que
voluntariamente se ofereceram para colocar o
seu talento musical em prol desta causa e do
Alfândega Lounge Bar – Momentus, espaço que
acolheu esta ideia.
Este concerto conta com a presença de diversos ar stas, entre os quais, o Grupo de Fados de
Alfândega da Fé, a Fadista Teresa Costa, o cantor e
músico Telmo Macedo e o Grupo Trio de Copos.
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O tratamento adequado e o acesso aos medicamentos para a Esclerose Múl pla (EM) foram

os principais temas do X Congresso Nacional 1.12.23
da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múl pla
(SPEM), que se realizou no dia 7 de dezembro no
Auditório da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, como forma de comemoração do
Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múl pla,
assinalado a 4 de dezembro.
“O acesso ao medicamento é uma das áreas
do tratamento da esclerose múl pla que mais nos
preocupa. Existem no mercado seis medicamentos aprovados para a primeira linha de tratamento
para a Esclerose Múl pla. No entanto, há cada
vez mais hospitais do SNS que estão a privar
um número considerável de doentes da medicação adequada, sem se atender às concretas
prescrições dos médicos neurologistas assistentes.
As razões apontadas são de polí ca economicista
relacionada com a aquisição do medicamento”,
aﬁrma Fá ma Paiva, presidente da SPEM.

Crianças de Macedo de Cavaleiros celebraram o Natal
(2013-12-18 13:04)

Os alunos do ensino Pré-escolar e do 1º Ciclo das
escolas de Macedo de Cavaleiros par ciparam,
na Festa de Natal realizada pela Câmara Municipal.

A dirigente acrescenta ainda que “acabam de
ser aprovados na Europa e nos EUA vários medicamentos inovadores de primeira e segunda linha
O Presidente da autarquia, Duarte Moreno,
para tratar a esclerose múl pla e, perante a
esteve presente e deixou os votos de Boas Festas
situação que vivemos atualmente, não sabemos
a todas as crianças e suas famílias.
quando é que os doentes portugueses poderão ter
acesso a eles”.
Na segunda, as condições atmosféricas proporcionaram um ambiente fantás co no jardim
Um tratamento adequado poderá evitar a proem frente aos Paços do Concelho, onde este ano
gressão da doença até ao estado de incapacidade
a festa se realizou. As crianças do 1º Ciclo foram
e ina vidade em que se encontram 55,6 % das
surpreendidas pela cascata de neve com origem
pessoas que sofrem de Esclerose Múl pla em
na varanda do edi cio da Câmara Municipal, onde
Portugal, a grande maioria devido a reformas
o Pai Natal apareceu para cumprimentar todos.
compulsivas, segundo números apurados pelo
estudo de empregabilidade realizado pela SPEM
As crianças par ciparam ainda nas coreograﬁas
(acessível em www.spem.pt ). Dos indivíduos
das canções natalícias preparadas pelos profesina vos, 41,5 % foi despedido ou reformou-se
sores das a vidades de enriquecimento curricular
antecipadamente, 33,2 % desis u por falta de
(AEC). Todas as turmas deixaram a visita à Casa
capacidade para trabalhar e 15,7 % a ngiu o limite
do Pai Natal registada em fotograﬁa e foram
de tempo de baixa por doença.
brindadas com os balões modulares.
Os direitos e proteção social da pessoa com EM, a
vida para além da doença crónica, a importância
do es mulo cerebral, da psicologia posi va e da
resiliência estão também em destaque neste X
Congresso e serão deba dos por especialistas de
áreas tão diversas como a economia da saúde,
medicina, assistência social e psicologia.

A chuva não permi u a realização da festa ao
ar livre, sendo a mesma concentrada no Centro
Cultural. Mas nem por isso deixou de ter a mesma
magia para as crianças dos jardins de infância.
As brincadeiras na neve foram muitas, as palmas ruidosas na hora de agradecer o pequeno
concerto musical dos professores das AEC e
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quando o Pai Natal decidiu aparecer, foram sinón- o Serviço de Urgência Básica de Macedo de Cavimo do entusiasmo.
aleiros não seja para encerrar, colocando assim
em causa o funcionamento do próprio hospital
Os sorrisos e a alegria destes meninos no ﬁ- que é o único na região com ortopedia, ﬁsiatria,
nal, valeu todo o esforço da equipa que preparou cuidados palia vos e de AVC", refere o dirigente
a inicia va.
comunista. Contactada pela Lusa, a administração
da ULSNE não se quis pronunciar sobre as questões
levantadas.

1.12.24

Segundo adianta o PCP, a direção regional do
PCP denuncia redução do par do e o deputado Jorge Machado, visitaram o
horário dos centros de saúde hospital de Macedo de Cavaleiros no âmbito da
interpelação ao Governo que o grupo parlamenem Bragança (2013-12-18 13:10)
tar do PCP fará, na quinta-feira, na Assembleia
da República, sobre o encerramento de vários
serviços públicos em todo o país.
A comi va reuniu-se também com o diretor
regional de Agricultura e Pescas do Norte, em
Mirandela, que - garante o PCP - "conﬁrmou que
o laboratório de apoio à a vidade agropecuária
situado em Mirandela é para encerrar e muitas
das valências passam para Vairão, Vila do Conde,
permanecendo apenas as análises do azeite".

A direção regional de Bragança do PCP denunciou que o Ministério da Saúde se prepara para
reduzir os horários de funcionamento dos centros
de saúde no distrito de Bragança e encerrar a
urgência de Macedo de Cavaleiros.

O dirigente Filipe Costa dá conta de que o Ministério da Saúde tem em curso uma reestruturação
na Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE),
a en dade responsável pelos 15 centros de saúde
e três hospitais da região, que se traduz na "redução de horários no funcionamento dos centros
de saúde e com os custos de pessoal, médicos,
enfermeiros e auxiliares".

"A não admissão de pessoal, imposta pelo Governo, na Administração Pública é um problema
para o desenvolvimento da a vidade da Direção
Regional de Agricultura e Pescas, pois considera
necessário o rejuvenescimento do quadro de pessoal e que há um déﬁce no controlo e ﬁscalização",
transmi u o PCP.
A direção regional do PCP "considera que o
encerramento de serviços públicos no distrito de
Bragança que o Governo PSD/CDS-PP pretende
concre zar é contrária aos interesses dos transmontanos e da região".

Os comunistas recordam que está ainda previsto o encerramento de "nove das 12 repar ções
das ﬁnanças, cinco dos 11 tribunais, três estações
Esta reestruturação "não é mais que a concendos CTT e a saída do helicóptero do INEM" estatração, eliminação de valências e encerramento
cionado em Macedo de Cavaleiros.
de vários serviços de saúde", diz a direção regional
do PCP, que denuncia também uma alegada inDefendem ainda que "urge demi r este Govtenção de encerrar a urgência básica do hospital
erno e romper com esta polí ca e que só a luta
de Macedo de Cavaleiros.
das ví mas desta polí ca de desastre nacional é
o caminho para demi r este Governo e construir
"Não há nenhuma garan a, nem por parte da
uma polí ca alterna va, patrió ca e de esquerda".
administração nem por parte da tutela, de que
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07.06.2013 e determinou a suspensão de eﬁcácia
das deliberações tomadas na assembleia geral de
07.06.2013 e do despacho de homologação dos
estatutos”.

Fonte: Agência Lusa

1.12.25

No comunicado a AETUR diz que “ o Tribunal
considerou que todos os atos que foram pra cados após a citação da TPNP e demais requeridos
para deduzir oposição à providência não produziAETUR diz que “Turismo do ram quaisquer efeitos, tal como decorre do regime
Porto e Norte persiste em ilegal- do art.º 128.º do Código de Processo nos Tribunais
Administra vos (CPTA)”.
idades” (2013-12-18 13:22)
Por tal mo vo, considera a AETUR “que a convocatória da Assembleia Geral do próximo dia 19
pode estar ferida de uma grave irregularidade,
ou, mesmo ilegalidade, uma vez que a mesma
foi convocada por quem foi eleito através de
um Regulamento Eleitoral e face a uns Estatutos
que não foram, de facto, aprovados nem sequer
devidamente homologados”, aﬁrmam.

Num comunicado enviado à imprensa a Associação de Empresários Turís cos do Douro e
Trás-os-Montes (AETUR) “lamenta que a En dade
Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP/ER) persista em menosprezar parte
signiﬁca va do território que cons tui a região
do Norte, e em manter uma a tude de exclusão
e não de envolvimento das ins tuições que, no
terreno, trabalham com os associados, de forma
empenhada, na qualiﬁcação da oferta turís ca
e na promoção da região, designadamente, dos
des nos do Interior”.

Esta associação empresarial diz que “está plenamente convencida que não é legalmente possível
recorrer à ﬁgura da sanação-ra ﬁcação, prevista
no Código de Procedimento Administra vo (CPA),
para regularizar, com efeitos retroac vos”. Neste
comunicado Associação de Empresários Turís cos
do Douro e Trás-os-Montes apela “a uma a tude
constru va”.

1.12.26 Portugueses que u lizam
cartão de crédito no Natal
A AETUR diz-se convencida que a letra e o esesperam gastar até 262 euros
pírito da Lei nº 33/2013, de 16 de Maio, prevê a
par cipação na Assembleia Geral da TPNP/ER de
todas as ins tuições que integravam a Assembleia
Geral da En dade Regional de Turismo do Douro,
na qual esta associação empresarial nha assento.

(2013-12-18 13:25)

A AETUR lamenta, ainda, tal como outras ins tuições da região representa vas do setor do
turismo, aﬁrma, que a “TPNP/ER persista em
a tudes que podem conﬁgurar novas ilegalidades,
uma vez que o Tribunal Administra vo e Fiscal de
Mirandela, por sentença de 26 de Novembro de
2013, Julgou veriﬁcada a execução indevida das As intenções de gastos com cartão de crédito para
deliberações tomadas pela assembleia geral de compras de Natal aumentam em 2013, quando
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comparadas com anos anteriores. Em 2011, os compras de Natal. Já os lisboetas apresentam um
portugueses pretendiam gastar 260 euros, valor rácio mais diminuído: 79 % não têm cartão de
crédito, mas por outro lado há um maior número
que baixou para 251 euros em 2012.
de indivíduos a usá-lo (16 %).

A ngiu-se o valor mais elevado em três anos:
os portugueses es mam gastar, em média, 262
euros do cartão de crédito neste Natal. Note-se
também que 2 % dos inquiridos es mam gastar
acima dos 1.000 euros, intenção que até aqui
nunca nha sido veriﬁcada neste estudo do Observador Cetelem sobre as “Intenções de Compras de
Natal”.
O mesmo estudo indica que os portugueses
optam cada vez menos por u lizar um cartão
de crédito. Este Natal, só 13 % dos inquiridos
admitem ter intenções de recorrer ao cartão de
crédito para pagar as despesas da época. Este
valor compara nega vamente com o ano passado,
quando foi 24 % e 2011 com 18 %.
São os mais jovens que menos possuem cartão de
crédito e que também menos o querem u lizar
no Natal. 97 % dos indivíduos entre os 18 e os
24 anos não o possuem e apenas 3 % diz que
pretende usar este meio para pagar as despesas
natalícias. Só a faixa etária dos 55 aos 65 anos
apresenta números semelhantes. Destes, 93 %
não possui cartão de crédito e só 4 % o vão usar
este Natal. A faixa etária com maior u lização de
cartão de crédito é a que se encontra entre os 35
e os 44 anos: “apenas” 61 % não o possuem e 23
% espera u lizá-lo no Natal.

Este estudo do Observador Cetelem sobre as
“Intenções de Compra dos Portugueses no Natal
2013” foi realizado em colaboração com a Nielsen
e aplicado, através de um inquérito quan ta vo, a
500 indivíduos de Portugal Con nental, de ambos
os sexos, dos 18 aos 65 anos, entre o período de 3
a 5 de Outubro de 2013. O erro máximo é de +4,4
para um intervalo de conﬁança de 95 %.
Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal FinancePertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP
Paribas Personal Finance é especialista no ﬁnanciamento a par culares. Com cerca de 27.000
colaboradores, em 30 países e em 4 con nentes,
o BNP Paribas Personal Finance é Nº1 em França
e na Europa. Exercendo a sua a vidade sob a
marca comercial Cetelem, disponibiliza uma gama
completa de crédito a par culares via ponto de
venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.
O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de
referência das principais insígnias do comércio,
dos serviços, da banca e das companhias de seguros, en dades às quais aporta o seu know-how,
propondo o po de crédito e de serviço mais
adaptado à a vidade e estratégia comercial dos
seus parceiros. É, também, ator de referência em
matéria de Crédito Responsável.
Em Portugal está presente desde 1993. Em
2010, a fusão com o Crediﬁn deu origem ao nascimento do Banco BNP Paribas Personal Finance,
S.A., que opera sob a marca comercial Cetelem.
Com cerca de 600 colaboradores esta nova endade posiciona-se como líder de mercado em
Portugal no crédito a par culares.

Sem surpresas, são as classes mais altas que
revelam maiores intenções de u lização deste
meio de pagamento. Todavia, na classe AB/C1,
ainda são 71 % os que não possuem cartão de
crédito e apenas 17 % o vão u lizar neste Natal.
Apesar disso, em comparação com a classe mais
baixa (C2/D) reparamos que os números são inferiores. 97 % dos sujeitos que pertencem a estas
classes socioeconómicas não possuem cartão de
crédito, sendo que nenhum tenciona u lizá-lo
neste Natal.
Ver estudo ≫≫
Os portuenses são os que mais possuem cartão
de crédito. 31 % têm-no e 14 % vai u lizá-lo nas
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1.12.27

Deputados do PSD querem o que representa sensivelmente 18 % do efe vo
ver aplicado Plano Apícola apícola em exploração no nosso País.
Nacional (2013-12-18 22:13)

“Considerando os proveitos advenientes apenas do mel e do pólen produzidos, por aqueles
apicultores espanhóis, falamos de diversos milhões de euros anuais de lucro”, observa Maria
José Moreno.

A deputada explica que esses apicultores espanhóis, contrariamente aos apicultores portugueses,
“não se encontram inscritos nos serviços de ﬁnanças e, como tal, não pagam impostos sobre
os rendimentos auferidos dessa a vidade que,
reitere-se, ascendem a diversos milhões de euros
Os deputados do PSD do Distrito de Bragança,
de lucro anual”.
Maria José Moreno e Adão e Silva, defendem que
Plano Apícola Nacional (PAN) seja operacionalTendo em conta esta situação, os deputados
izado a par r do mês de Janeiro de 2014, sendo
do PSD do distrito de Bragança querem saber se
necessário para isso que o Governo elabore e
o Governo tem conhecimento desta situação, e
mande aplicar um despacho norma vo.
quais as medidas que irão ser tomadas, nomeadamente ao nível da ﬁscalidade, “para pôr cobro a
Os social-democratas sublinham que o PAN é
esta situação injusta”.
um instrumento da maior relevância para os mais
de dezassete mil apicultores portugueses. Nele
se consagram diversas medidas e se inscrevem
diversos montantes orçamentais que irão enquadrar o setor apícola português, durante o 1.12.28 Mirandelenses em provas intertriénio 2014/2016.
nacionais (2013-12-18 22:19)
“Atendendo à sua importância estratégica e
considerando ainda as ajudas ﬁnanceiras que o
PAN propiciará, importa que a sua operacionalização se concre ze, de facto, a par r do mês de
Janeiro de 2014”, refere Maria José Moreno.
Neste sen do, foi ques onada a ministra da
Agricultura sobre quando será emi do o despacho
norma vo que permite a aplicação do plano.
Ainda no que diz respeito ao sector apícola,
os deputados social-democratas alertam para o
aumento no número de apicultores que, oriundos
de Espanha, instalam as suas colmeias e exploram
os recursos naturais portugueses, com especial
incidência na faixa fronteiriça, especiﬁcamente e
com maior intensidade nos distritos de Castelo
Branco e de Bragança.

Foram quatro os mirandelense que recentemente
es veram presentes em provas despor vas internacionais, neste caso dois Campeonatos do
Mundo em modalidades dis ntas.

Sónia Pereira, João Diogo Matos e José Pina
No ano de 2013, eram cerca de 100.000 (cem es veram integrados na comi va da Seleção Namil) as colmeias legais, com origem em Espanha, cional da Federação Portuguesa de Kickboxing que
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par cipou nos Campeonatos do Mundo da WAKO, 1.12.29
que decorreram até dia 9 de dezembro na cidade
de Antália na Turquia.

Comissão Intermunicipal de
Trás-os-Montes atribui mortes
no IP4 a impasse (2013-12-19 12:23)

João Diogo Matos foi um estreante neste po
de prova e teve bastante azar no sorteio da sua
compe ção, pois teve que lutar logo na 1ª ronda
com Ersaiyn Kassambaye do Cazaquistão que se
sagrou vice-campeão mundial de Full Contact na
categoria de -67kg. Sónia Pereira também não
teve muita sorte no sorteio pois cruzou-se nos
oitavos de ﬁnal com a atleta Viktorya Mi ieva da
Rússia que acabou por se sagrar campeã mundial
em Full Contact na categoria de -48 kg.
O mesatenista mirandelense João Geraldo esteve
presente no Campeonato Mundial de Juniores que
decorreu em Rabat em Marrocos entre os dias 1 e
8 de dezembro.
Na prova individual, João Geraldo venceu o
Grupo 2, após derrotar atletas de Hong-Kong e
de Itália mas foi posteriormente eliminado na 1ª
ronda da fase ﬁnal pelo Alemão Dang Qui pelo
resultado de 1-4.
Em pares, João Geraldo fez dupla com Diogo
Chen e destacaram-se pois chegaram aos oitavos
de ﬁnal onde veram que disputar a passagem
com uma dupla chinesa que acabou por se classiﬁcar em 3º lugar no mundial, o resultado da
eliminatória foi de 3-2 favorável aos Chineses.
No par misto, João Geraldo fez dupla com a Romena Bernade e Szocs e es veram em destaque
pois chegaram aos oitavos de ﬁnal da compe ção
onde foram eliminados por uma dupla francesa
pelo resultado de 3-2.

O presidente da Comunidade Intermunicipal de
Trás-os-Montes (CIM Trás-os-Montes), Américo
Pereira, acusou hoje o Governo de "permi r que
con nuem a morrer transmontanos no IP4" por
causa do impasse no Túnel do Marão.

A declaração do autarca, que também preside
à Câmara de Vinhais, surge na sequência de dois
acidentes quase simultâneos, na segunda-feira, no
mesmo local na zona de Vila Real, que envolveram
quatro viaturas, uma delas um autocarro, de que
resultaram um morto.
O presidente da CIM Trás-os-Montes defendeu,
em declarações à Lusa, que estes acidentes que
causaram um morto e grandes prejuízos" seriam
"com ce
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1.12.30

Férias de Natal na Biblioteca carácter lúdico.
Municipal de Torre de Moncorvo “ Vem ler e brincar com
o Pai Natal” (2013-12-19 12:30)
1.12.31 Vimioso
número

quase duplica o
de
nascimentos

(2013-12-19 12:38)

Durante as férias de Natal, de 18 de Dezembro a
3 de Janeiro, o Município de Torre de Moncorvo
promove as Férias de Natal na Biblioteca com o
Quarenta bebés nasceram este ano no concelho
projeto “Vem ler e brincar com o Pai Natal”.
de Vimioso, representando quase o dobro face
à média de nascimentos registada na úl ma
década, informou hoje a autarquia, que mantém
uma polí ca de incen vos à natalidade.
Estas a vidades são gratuitas e des nam-se a
crianças dos 6 aos 14 anos de idade e decorrem
de segunda a sexta-feira. Todas as manhãs na sala
do conto pelas 10h30 tem lugar uma sessão de "Este foi o ano recorde em termos de nascicinema com ﬁlmes de animação bem diver dos mentos, com 40 bebés registados em Vimioso
e à tarde, com início às 14h00, serão efetuadas desde 2002, ano em que o município lançou um
a vidades de expressão plás ca como pintura, incen vo de apoio à natalidade no concelho",
disse o presidente da autarquia, Jorge Fidalgo, que
construção e recorte.
falava no decurso da inicia va "Bebé do Ano".
Pegando no conto “A Ra nha Vaidosa no Natal” as crianças vão construir os cenários, os fatos Em média, o número de nascimentos de cridas personagens que par cipam no conto e um anças nos úl mos 10 anos situava-se nos 25. Em
presépio com material reciclado. A 2 de Janeiro 2013, foram registados 40. Na soma das partes,
apresentam a drama zação do conto que tão a autarquia de Vimioso contabiliza cerca de 300
cuidadosamente prepararam. No úl mo dia, tem bebés nascidos desde 2002 em todo o concelho.
lugar um atelier do Dia dos Reis com a construção
"Dos 300 bebés nascidos em Vimioso na úlde uma coroa dos reis.
ma década, o que é muito pouco, apesar de tudo
Os intervenientes, nomeadamente a educadora de e em ano de crise como 2013 foi aquele em que
infância e animador cultural, apresentam-se per- registamos mais nascimentos", acrescentou.
ante as crianças na ﬁgura de Pai Natal convivendo
A autarquia de Vimioso começou com "incencom elas durante as a vidades.
vo à natalidade" de 500 euros e nos úl mos anos
O programa de Natal na Biblioteca Municipal, dobrou o montante.
pretende proporcionar umas férias diver das em
contacto com a leitura e as artes plás cas, através Perante os números apresentados, o autarca
de um conjunto de a vidades pedagógicas de referiu que há condições no seu concelho para
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ﬁxação de jovens casais tanto ao nível da edu- 1.12.32
cação, de habitação e de incen vos à criação do
próprio negócio ou empresas, bem como ao nível
dos apoios que câmara atribui às famílias mais
carenciadas.

Município de Alfândega da Fé
promove worhshop sobre Acessibilidade e mobilidade para todos (2013-12-19 12:47)

"Com alguns atra vos e que este ano rondam
os 60 mil euros só no apoio à natalidade, é fácil
viver em Vimioso", destacou o autarca.
O autarca social-democrata defende ainda que
o Governo tem de encontrar "fórmulas ﬁxar casais e apoiar a natalidade em concelho do interior".
"Custa-nos, a nós autarcas, perceber que no
momento em que temos todas a condições para
ﬁxar pessoas, tanto ao nível da qualidade de vida
como em termos de equipamentos infraestruturas
públicas, a população decresça, fruto da polí ca
dos sucessivos governos ", enfa zou.

O Município de Alfândega da Fé, promove um
WORKSHOP “ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
PARA TODOS - ALFÂNDEGA INCLUSIVA”, dia
27 de dezembro pelas 10:00h no Auditório da
Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé com o
obje vo de construir um Território para Todos e
Violeta Vilaça, uma jovem mães de dois ﬁlhos
dar con nuidade ao programa “Portugal mais
- um com três anos, outros com nove meses Acessível”.
garan u que se jus ﬁca deixar os grandes centros
para ﬁxação no Interior devido aos apoios dados à
Alfândega da Fé está a planear um município
natalidade.
Acessível para Todos, com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida aos seus cidadãos:
"Somos de Tomar e decidimos, enquanto casal, vir
aos que residem, trabalham ou o visitam, pelo que
viver para Vimioso, fruto deste po de incen vos
este Plano de Promoção da Acessibilidade percomo o apoio à natalidade e saúde infan l ou
mi rá ao município dar con nuidade às prá cas
os apoios dado à escolaridade. Tudo junto foi o
pioneiras em Portugal em matéria de acessibilimo vou a nossa decisão", disse.
dade, reforçando o trabalho já efetuado.
Já Susana Pires, uma mãe natural do concelho
Este Plano terá como obje vo dar con nuidade à
de Vimioso, disse que estes incen vos são "uma
eliminação de barreiras arquitetónicas, urbanís pequena ajuda", mas é preciso ter emprego para
cas e psicológicas, construindo uma cidade mais
as pessoas se ﬁxarem e terem ﬁlhos.
democrá ca.
"Tenho a noção que há muita gente a sair do
Neste âmbito o Plano de Promoção da Acessiconcelho por falta de emprego. Apesar destas
bilidade, plano estratégico que teve em conta
ajudas, ainda não se conseguem travar a fuga de
a melhoria da acessibilidade no município, dejovens", constatou.
senvolvendo ações de sensibilização, formação e
par cipação, envolvendo populações, associações
e en dades parceiras locais de modo a inserir
dinâmicas municipais capazes de manter este
desígnio cívico de município inclusivo na agenda
Fonte: Agência Lusa
de trabalho de toda a comunidade.
De natureza mul disciplinar, este plano abordou a temá ca do espaço público, equipamentos
542

públicos, transportes, design, comunicação e
infoacessibilidade através do desenvolvimento
de estudos especializados em matéria de acessibilidade, de forma a criar um Plano Estratégico
de prioridades de intervenção, no qual foram
detetados os problemas existentes, e apresentadas as soluções e ações apropriadas para dotar
o município de condições próprias do acesso
universal. Além disso prestou assistência técnica à
obra em desenvolvimento e apontou novos rumos
em matéria de design universal.
Neste Workshop são apresentados os resultados dos Estudos de Acessibilidade, as intervenções
do município nesta matéria, a par cipação das endades parceiras e as perspe vas deste território
como um des no de excelência.

1.12.33

Aeródromo Municipal, não de trenó, mas sim de
ultraleve e colocou em delírio todos as crianças
presentes nesta maravilhosa inicia va.
Na tarde do passado sábado, o Clube Ciclismo
de Mirandela organizou um passeio de Pais Natal
em bicicleta que consis u na recolha de vários
bens alimentares junto do comércio local com o
obje vo de efetuar uma doação ao Banco Solidário
da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.
Ainda durante a tarde de sábado a Associação
Coração Delta, através do seu programa nacional
“Tempo para Dar”, que tem como obje vo colmatar a solidão e as necessidades sen das pelos
idosos, decidiu contemplar cerca de 50 idosos com
cabazes de Natal, com a devida colaboração dos
Serviços de Ação Social do Município, permi ndo
assim que estes tenham um Natal mais feliz, apesar de todas as diﬁculdades sen das.

Natal solidário em Mirandela O SC Mirandela vai fazer uma recolha de bens
(2013-12-20 13:14)

alimentares em todas as compe ções despor vas
disputadas em casa durante a época natalícia
com o obje vo de realizar uma doação ao Lar da
APPACDM de Mirandela.

No seguimento da inicia va realizada no ano
passado, o Moto Clube de Mirandela vai organizar
em colaboração com a Câmara Municipal de Mirandela, a a vidade “Pai Natal Motard”. Na tarde
da próxima sexta feira o Pai Natal vai distribuir
doces pelos infantários da Cidade e na segunda
feira vai estar junto do comércio tradicional local
São várias as ações de caráter solidária promovie no Auditório Municipal na sessão de cinema
das por cole vidades despor vas e ins tuições
dedicada aos mais novos.
públicas e privadas que abraçam a população do
concelho de Mirandela, aproveitando o mote da
Ainda do resultado da colaboração entre o Muépoca natalícia para ajudar os mais necessitados
nicípio de Mirandela e a empresa Ultriplo, gestora
e promover o hábito solidário entre os mais
dos contentores que se encontram distribuídos
novos.
pela cidade para doação de bens e equipamentos
aos mais desfavorecidos, foi-lhes possibilitada o
dona vo de cerca de 186 unidades de material,
Na passada segunda-feira a Junta de Freguede entre os quais livros e brinquedos, que agora
sia de Mirandela em colaboração com o Aero
podem ser distribuídos através dos serviços de
Clube de Mirandela, a Associação para o DesenAção Social do Município pelas crianças mais
volvimento de São Pedro de Vale do Conde, o
necessitadas do concelho.
Hipermercado Pingo Doce e todos os infantários
da Cidade de Mirandela, organizou uma inicia va
De forma a reforçar o espírito solidário, os mique consis u em colocar cerca de 120 crianças em
randelenses estão convidados a assis r ao ﬁlme
contacto com o Pai Natal. O Pai Natal chegou ao
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“O Nascimento de Cristo” no próximo dia 21 de
dezembro, pelas 21h30, no Auditório Municipal de
Mirandela, promovido pela Unidade Pastoral de
Mirandela, no qual a entrada valerá um alimento Par ciparam nesta compe ção dez mirandelenses,
para os mais necessitados.
sendo que nove representam as cores do CTM Mirandela e uma representa as cores do CTM Chaves.
Também no próximo dia 3 de janeiro de 2014,
pelas 19h00 nos Salesianos, será realizado um Jan- A mirandelense Rita Fins esteve em grande
tar Solidário da Rede Social de Mirandela. Desta destaque pois venceu a prova de singulares em
forma Conselho Local de Ação Social (CLAS) com juniores femininos após derrotar na ﬁnal a espana colaboração de todos os seus membros, assume hola Laura Ramirez por 3-2. Em cadetes femininos
um conceito de rede social em que o envolvimento as atletas do CTM Mirandela Alexandra Pisco e
dos parceiros é condição essencial para o sucesso Rita Varejão classiﬁcaram-se em 5º e 6º lugar.
das diversas inicia vas comuns ou individuais,
promovendo oportunidade de reforçar laços de Por equipas em juniores femininos, destaque
cooperação e parceria, mas também de traduzir para a Seleção Nacional “B” onde alinhava Joana
de forma concreta e direta o empenho na causa Fins que se classiﬁcou em 2º lugar. Rita Fins
social e no apoio aos estratos sociais mais des- alinhou na Seleção Nacional “A” e classiﬁcou-se
favorecidos num clima de convívio e solidariedade. em 3º lugar, na qual a seleção da Holanda venceu
a compe ção neste escalão.
É uma forma de contribuir para um futuro
mais solidário daqueles que necessitam, com Joaquim Fins, treinador do CTM Mirandela e
pequenos gestos de apoio de todos aqueles que pai das gémeas Rita e Joana Fins, foi também um
pretenderem apoiar esta inicia va, quer na doação dos mirandelenses presentes.
de alimentos ou apoiando na logís ca do evento.
O técnico foi um dos responsáveis por acompanhar as seleções nacionais jovens durante esta
Fonte: Câmara Municipal de Mirandela
compe ção.

1.12.34

Ténis de Mesa: Mirandelenses
no XXI Open de Portugal 1.12.35 Escola Municipal Sabor artes
promove Concerto de Natal
(2013-12-20 13:21)
(2013-12-20 15:19)

Decorreu durante o passado ﬁm de semana
em Vila Nova de Gaia a XXI edição do Open de A Igreja Matriz de Torre de Moncorvo recebe no
próximo dia 22 de Dezembro, Domingo, pelas
Portugal para Jovens.
16h00 um concerto de Natal promovido pela
Escola Municipal Sabor Artes.
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Depois, decorreu uma visita a todos os presépios, onde foi dada uma pequena explicação sobre
o trabalho realizado pela Junta de Freguesia para
Neste espetáculo, com entrada gratuita, par- elaborar o seu presépio.
cipam alunos e professores da Escola que
interpretarão 7 temas de Natal bem conhecidos Os 13 presépios foram colocados em locais estratégicos da vila como Praça Francisco Meireles,
do público em geral.
Largo General Claudino, Igreja Matriz, Jardim Dr.
Este é o primeiro concerto com a nova disci- Horácio de Sousa, Aveleiras, Largo da República,
plina “prá ca de conjunto” que consiste em juntar Largo da Corredoura, Terminal de Camionagem,
numa turma todos os instrumentos que os alunos nas rotundas de entrada na vila e da Avenida das
podem aprender a tocar na Escola Municipal Sabor Amendoeiras.
Artes.
[EMBED]

1.12.36

A exposição está patente até ao dia 8 de Janeiro,
Inaugurada exposição de Presé- altura em que será anunciado o vencedor do concurso. Com esta inicia va pretende-se dinamizar
pios em Torre de Moncorvo os presépios tradicionais, embelezar e dar vida
(2013-12-20 15:27)
à sede de concelho em plena quadra natalícia e
disponibilizar mais uma oferta aos visitantes e
turistas que nos visitam nesta época.

1.12.37 Calçado impulsiona
tações da Região

exporNorte

(2013-12-20 15:32)

Durante a época natalícia o centro histórico da
vila encontra-se decorado com vários presépios,
elaborados pelas diferentes freguesias para o I
Concurso de Presépios.

A inauguração desta exposição ao ar livre decorreu no dia 15 de Dezembro, Domingo, na Praça
Francisco Meireles, coma presença do Presidente
da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e dos
restantes vereadores do execu vo.

O Relatório Trimestral Norte Conjuntura, editado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), dá
conta de que as exportações de mercadorias da
Região Norte recuperaram no segundo e terceiro
trimestres de 2013, face ao período homólogo do
O padre João Barros tomou a palavra para louvar ano anterior.
a inicia va, seguindo-se a intervenção de Piedade
Meneses, vereadora do Município, que explicou O Relatório indica, também, uma descida na
como surgiu a ideia deste concurso.
taxa de desemprego, sem que, no entanto, tenha
havido criação líquida de emprego.
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sequer contemplado com um tribunal de proxDe acordo com o Norte Conjuntura, o aumento de imidade, gostava que a ministra nos explicasse
4,6 por cento do valor das exportações regionais porquê".
no terceiro trimestre superou o crescimento de
2,5 por cento que se es mava para o trimestre anterior, tendo sido impulsionado, sobretudo, pelas
vendas de calçado. “Esta indústria atravessa, a
nível nacional, um momento de expansão dos seus
negócios, com impacto posi vo sobre a u lização José Luís Correia lidera esta autarquia e não
de mão-de-obra”, lê-se no Relatório.
esconde o desagrado com a decisão do Ministério
da Jus ça em relação ao encerramento de tribunais. Por isso, este município, pertencente ao
Também a taxa de desemprego baixou na Região distrito de Bragança, juntamente com os restantes
Norte neste terceiro trimestre, de 17,2 para 16,6 21 que a par r do próximo ano terão os seus
por cento, “mas sem que houvesse criação líquida tribunais fechados, juntam-se hoje, úl mo dia
de emprego”. O emprego regional, sustenta o antes das férias judiciais do Natal, em protesto
Relatório, “diminuiu 4,4 por cento em termos contra o novo mapa judiciário.
homólogos e estabilizou face ao trimestre anteEsta reforma - prevista para 2014 - prevê a exrior”.
nção de 22 tribunais judiciais e a "despromoção"
O Norte Conjuntura rela vo ao terceiro trimestre de 25 para secções de proximidade. Porém, esta
de 2013 dá, ainda, conta da diminuição de 1,0 por é uma proposta que ainda "não está fechada",
cento do PIB português, do crescimento do movi- segundo o ministério garan u há duas semanas.
mento nos estabelecimentos hoteleiros da Região Os distritos mais afetados são Vila Real (com
Norte, da redução do ﬁnanciamento bancário à quatro encerrados) e Viseu (que ﬁcará sem três).
economia da Região, da inﬂação nula na média do
terceiro trimestre e da subida da taxa de realização O protesto - marcada a nível nacional com a
presença de delegados da Ordem dos Advogados
de fundo global do QREN na Região.
(OA) e habitantes de cada uma das localidades que
ﬁcarão sem edi cios judiciais foi marcada pela OA
em meados de novembro.

1.12.38

Fecho de tribunais leva popu- Fonte: DN
lações para a rua: município
de Carrazeda de Ansiães não
foi sequer contemplado com
um tribunal de proximidade
(2013-12-20 16:05)

"O município de Carrazeda de Ansiães não foi
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1.12.39

“Cadernos da Montanha” 1.12.40 Crise deixa pela primeira
pintura e desenho de Graça
vez vagas por preencher em
Morais no Centro de Arte
lar de idosos de Bragança
Contemporânea de Bragança
(2013-12-22 01:07)
(2013-12-21 13:20)

A Obra Social Padre Miguel, de Bragança, registou este ano vagas no lar de idosos por preencher,
uma situação inédita numa região até agora conDe 21 de dezembro de 2013 a 30 de março de
hecida pelas longas listas de espera para entrar
2014 estará patente ao público no Centro de Arte
nas ins tuições.
Contemporânea Graça Morais, em Bragança,
uma exposição de pintura e desenho de Graça
Morais in tulada “Cadernos da Montanha”.
O presidente da Obra, Nuno Álvaro Vaz, adiantou
hoje à Lusa que, pela primeira vez, até há poucos
dias havia vagas por preencher, quando a situação
“A natureza, projetada entre o vigoroso col- habitual até aqui era haver "muita lista de espera".
orido e a gradação de ma zes sépia ou da graﬁte,
é denominador comum na nova série de trabalhos A explicação que avança está na crise e nos
de períodos muito diversos que agora se apresenta. cortes salariais que encolhem as reformas aos
idosos, que adiam também a ida para os lares para
poderem ajudar os ﬁlhos desempregados ou em
Graça Morais sempre representou, pelo desenho e diﬁculdades.
pela pintura, a sua intensa ligação ao campo numa
aparente necessidade de eternizar o efémero, que O presidente da ins tuição apontou o caso de
ora cristaliza em manchas ﬁgura vas, ora lhe um casal, em que cada um podia pagar 500 eudesmaterializa as formas, não deixando mais que ros, e que estava prestes a entrar no lar quando
telefonou a dizer que "não dava porque nha que
a minúcia dos contornos mínimos.
ajudar os ﬁlhos.
Frutos, ﬂores silvestres ou tubérculos são alguns
dos referentes que aqui abrem simultaneamente "An gamente havia muita gente que corria para
a obra a territórios de silêncio, de sensualidade e vir para os lares e que agora, dada a situação, tem
fer lidade ou tão-somente à passagem cíclica das que ajudar os ﬁlhos que ﬁcaram em diﬁculdade",
sublinhou, acrescentando que há também aqueles
estações".
que pedem para baixar os preços.
Quando: 21 de Dezembro 2013 a 30 de Março
A ins tuição tem já idosos a pagaram "190 eu2014
Onde: Centro de Arte Contemporânea Graça ros por mês", segundo o responsável.
Morais - Bragança
A Obra Social Padre Miguel dispõe de várias
valências e no que respeita aos idosos além do lar
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convencional oferece também uma parte residencial em que quem pode adquire o direito vitalício
a uma suite.

1.12.41 Banco de móveis usados entra
em funcionamento em Mirandela (2013-12-22 01:14)
Também nesta zona, cujos proveitos servem para
ajudar a parte social, se sentem as consequências
dos cortes nos rendimentos, como aﬁrmou o responsável, com alguns dos utentes a queixarem-se
da redução nas pensões.
"A crise tocou a todos", vincou o presidente
da Obra que nos úl mos tempos tem sido obrigada a ajustar mensalidades com casos na creche a
pagarem "20 ou 30 euros" ou no apoio domiciliário
prestado por "10 ou 20 euros".
As consequências da crise reﬂetem-se também nas
contas da ins tuição que, segundo disse, "ainda
não está com diﬁculdades ﬁnanceiras", mas já
não consegue obter "saldos como dantes, que
permi ram inves r no bem-estar dos utentes".

Com o propósito de fomentar a par lha de mobiliário usado, ainda em bom estado, promover a
sua recuperação e restauro e disponibilizando-o,
gratuitamente, a quem dele necessite, foi criado
o Banco de Móveis Usados.

"Estamos a cortar as unhas até onde podemos,
a evitar os desperdícios e a enfrentar esta crise
Este projeto, inicia va do CLDS + de Miranhorrorosa que se instalou no país", declarou.
dela, em parceria com a Câmara Municipal e o
O balanço foi feito à margem de mais uma al- Banco Solidário, pretende envolver e sensibilizar
moço/ceia de natal que todos os anos é oferecido toda a comunidade, para a par lha de mobiliário
a carenciados da cidade de Bragança e no qual excedentário das empresas e famílias com aqueles
foram distribuídos cerca de 30 dos mais de 100 que dele poderão necessitar.
cabazes com produtos alimentares e roupas que a
No atual contexto económico, esta inicia va
Obra vai fazer chegar a várias famílias.
ganha uma premência adicional. Este Banco
Ao longo do ano, a ins tuição apoiou mais de funcionará nas instalações do Ninho de Empresas
de Mirandela, nos dias úteis das 9:30-12:30 e das
mil famílias com bens alimentares e outros.
14:00-17:30h.
O número de pedidos aumentou, segundo o
presidente, mas a Obra não pode ir "muito além
do es pulado" até porque os dona vos são cada Para qualquer informação adicional poderá
vez menores.
contactar o CLDS+ de Mirandela pelo email:
Pessoas que "por exemplo davam 50 (250 euros) ou cem contos (500 euros), hoje dão cinco (25
euros) ou dez (50 euros)", concre zou.
HFI // JGJ
Lusa/ﬁm
Fonte: Agência Lusa
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mais@clds-mirandela.pt ou pelos telefones 278
201 406/7 ou o Banco Solidário de Mirandela.
Se tem em sua casa, mobiliário que, ainda em
bom estado, já não é u lizado, par lhe-o, permi ndo a sua doação.

1.12.42

Mirandelenses presentes nos
Campeonatos Zonais Norte de
Natação (2013-12-22 01:19)

1.12.43 Especialistas dão início ao
processo de padronização da
ﬂauta pastoril e do tamboril
(2013-12-24 16:51)

Foram dois os atletas mirandelenses presentes
nos Campeonatos Zonais Norte, na modalidade
de Natação, que se realizaram entre os dias 13
e 15 de dezembro na Piscina do Clube Fluvial na
Cidade do Porto.

Um grupo de músicos, artesãos e etnomusicólogos da região do planalto mirandês deram início
ao processo de ≪padronização≫ da ﬂauta pastoril
Ana João Mar ns e José Pedro Lemos foram e do tamboril para que estes dois instrumentos
os atletas do SC Mirandela que a ngiram os possam ser tocados por vários tamborileiros em
tempos mínimos para poderem par cipar nestes uníssono.
campeonatos des nados aos escalões de juvenis.
Durante todo o ﬁm de semana apresentaram- ≪O processo vai permi r que um conjunto de
se, para par cipar nesta compe ção, cerca de 250 tamborileiros consiga tocar estes instrumentos
atletas, em representação de 39 Clubes da zona em grupo e ao mesmo tempo, criando assim
norte.
uma única unidade melódica. Desta forma os
tocadores u lizarão o mesmo modelo de ﬂauta
com a mesma aﬁnação, o que não tem acontecido
ao longo dos tempos≫, disse Paulo Meirinhos,
PUBLICIDADE
instrumen sta do grupo de música tradicional
Galandum Galundaina.
Os atletas corresponderam às expeta vas criadas
e alcançaram posições de destaque para um clube O tamborileiro é um instrumen sta que executa
muito novato nestas matérias. O saldo ﬁnal da coordenadamente dois instrumentos musicais, a
compe ção ﬁcou expresso nas classiﬁcações indi- ﬂauta pastoril e um tamboril. Tocados em simultâviduais dos atletas: José Pedro Lemos obteve o neo acabam por se ≪fundir≫ num só ≪provocando
6º lugar na prova de 100m Bruços e o 9º lugar na uma sonoridade única≫, dividida entre a parte
prova de 200m Bruços e Ana João Mar ns obteve rítmica (tamboril) e a parte melódica (ﬂauta).
o 6º lugar na prova de 100m Bruços.Campeonatos
O processo de ≪padronização≫ dos instrumentos
Zonais de Juvenis.
vai permi r a sua divulgação e ao mesmo tempo
Os treinadores responsáveis por acompanhar a sua u lização por novos músicos, para que esta
os atletas nesta compe ção foram Ricardo Gomes arte musical secular e ligada à pastorícia transe Liliana Correia da Secção de Natação do SC montana não se perca.
Mirandela.
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Temos a convicção que este conjunto de in- 1.12.44
strumentos não vai sair descaracterizada, antes
pelo contrário, vai dar uma nova vitalidade aos
instrumen stas que queiram pra car esta arte
musical≫, frisou.
≪

Tecnologia made in Bragança
promete inovar mercado da radiodifusão (2013-12-26 12:31)

Por seu lado, Mário Correia, etnomusicólogo
e director do centro de música tradicional Sons da
Terra, refere que este processo ≪não vai rar as
caracterís cas únicas de um instrumento de raiz
tradicional≫.
O importante é que o processo de padronização
respeite a “ mbrica” mirandesa e a sua iden dade
e, ao mesmo tempo, que a opção da escolha da
ﬂauta pastoril não seja apenas pela ’esté ca’ da
mirandesa, mas de um modelo reconhecido por
todos os instrumen stas≫, acrescentou o especialista.
≪

A raia nordes na alberga uma forma única da
expressão da música tradicional, que corre ≪um
sério≫ risco de desaparecer: a protagonizada pelo
secular tamborileiro, uma espécie de músico ≪dois
em um≫. Apesar de rudimentares, estes dois instrumentos requerem ≪prá ca e conhecimentos≫,
já que nem todos os músicos que os executam de
forma ≪coordenada≫.

Um técnico de emissores de radiodifusão de Bragança já percorreu dois milhões de quilómetros
a tratar de antenas, o equivalente a 50 voltas ao
mundo, muitas vezes para carregar apenas num
botão e devolver a emissão às rádios.

Depois de 24 anos permanentemente de plantão,
Rui Paulo Pereira inventou um disposi vo que
promete revolucionar a resolução de problemas
remotamente, reduzindo custos e falhas de emissão às rádios.

Com a parceria do Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB), a invenção transformou-se em inoA tradição era a de estes músicos dividirem a
vação e na primeira patente criada no Gabinete de
sua ac vidade musical em duas partes.
Empreendedorismo da ins tuição transmontana
de Ensino Superior.
Durante o ciclo pastoril tocavam apenas a ﬂauta
por ser um instrumento melodioso que não as"Alarm Box" é o nome com ambiciona intersustava o gado. Já num ambiente mais fes vo,
nacionalizar a tecnologia "made in Bragança" e
era-lhe associado o tamboril, que provocava um
que espera estar a comercializar "dentro de um
ritmo mais intenso e alegre, o que permi a danças
ano", tendo já feito demonstrações a "quase todas
de roda, ou a exibição dos tradicionais pauliteiros
as rádios nacionais" e a uma empresa espanhola
mirandeses.
do setor.
Para além da região nordes na, há outra zona
"A reação é de alguma surpresa por um equipado país onde ainda resistem alguns tamborileiros:
mento "made in Portugal barra Bragança com
a localidade de Vila Verde de Ficalho, no concelho
estas caracterís cas", contou à Lusa Rui Paulo
alentejano de Serpa.
Parreira, que espera também conquistar mercado
além-fronteiras.
Fonte: Agência Lusa
"No mundo há milhares de rádios, a minha
maior expecta va é em relação aos mercados do
Brasil, Espanha e França", aﬁrmou.
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O que diferencia este disposi vo do que já ex- Trabalha "sozinho desde os 18 anos, dias suiste no mercado?: "o meu faz tudo, os outro fazem cessivos com poucas horas de sono". Só ra "uma
semana de férias por ano".
uma coisa cada um", garan u.

PUBLICIDADE

Inventou o novo equipamento para lhe facilitar a vida, mas com o qual quer também deixar
marca no mercado da radiodifusão e criar um
novo negócio numa altura em que a crise também
afeta o setor.

Segundo explicou à Lusa, o mecanismo consiste
em colocar um equipamento no centro emissor
Chegou a fazer a manutenção de 70 antenas
que comunica com o técnico através de uma aplipor todo o país. Atualmente tem "pouco mais
cação Android desenvolvida para o efeito e que
de 20". Umas fecharam, outras foram absorvidas
permite resolver falhas através de um simples SMS.
por emissoras nacionais de grandes grupos de
Comunicação Social.
Uma equipa de informá ca e eletromecânica
HFI // MSP
do IPB deu "andar à ideia", acrescentando-lhe
Lusa/ﬁm
a componente da inteligência ar ﬁcial", como
explicaram à Lusa os três envolvidos Pedro RoFonte: Agência Lusa
drigues, Getúlio Igrejas e David Branco.
A inves gação procurou dar resposta "às necessidades de controlar remotamente" e uma das
inovações que o equipamento apresenta é que 1.12.45
"consegue fazer a análise do áudio e averiguar se
está a funcionar erra camente, ou seja não só se
ﬁcar sem emissão, mas também se houver ruído".

Autoridades na transplantação
pretendem fomentar transplantes e a doação de órgãos
em Portugal (2013-12-26 12:46)

Rui Paulo admite que com esta invenção "pode
estar a reduzir emprego" para técnicos como ele,
mas "por outro lado cria emprego" nas empresas que espera venham a construir o equipamento.
Não tem dúvidas é de que, além de reduzir os
custos das empresa de radiodifusão, o facilitará sobretudo a vida aos proﬁssionais que vão con nuar
a ser necessários para a manutenção dos centros
emissores.
O técnico lembrou que chegou a ir de Bragança
ao Algarve "para, em apenas uns minutos, fazer
"reset" num botão".
"Poupa não ter que ir lá e as estações emissoras não ﬁcarem sem emissão", observou.

A Sociedade Portuguesa de Transplantação (SPT),
o Ins tuto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e a Sociedade Portuguesa de
Cuidados Intensivos (SPCI) realizam em conjunto
o simpósio ≪Da doação e colheita de órgãos
à transplantação≫, que tem como ﬁnalidade
es mular a reﬂexão sobre o decréscimo dos
números da transplantação em Portugal, bem
como soluções para que, nos próximos anos, se
veriﬁquem sinais de recuperação.

Nos 24 anos que leva de proﬁssão, já perdeu
a conta às vezes que escalou antenas com dezenas
de metros por todo o país, mas somou os quilómetros que calcorreou: "dois milhões no total".
Dirigido a proﬁssionais de saúde, o simpósio
está agendado para os próximos dias 6 e 7 de
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dezembro, no Hotel Sana em Lisboa.
O primeiro dia do encontro será assinalado
por um debate sobre o atual enquadramento é co
e legisla vo da doação e da colheita de órgãos,
numa altura em que a legislação em vigor deverá
ser revista no sen do de publicar uma nova Lei
Nacional da Transplantação, e pela discussão da
realidade ibérica no que concerne aos critérios de
distribuição de órgãos.

segundo dia do simpósio e que será explicado pelo
Prof. Hélder Trindade, presidente do IPST.
Por ﬁm, um painel de discussão sobre a escassez
de dadores e as limitações impostas à transplantação, cons tuído por especialistas de relevo no
campo da transplantação nacional, encerrará o
simpósio.

Esta sessão contará com a presença da Dr.ª 1.12.46
Ana França, coordenadora nacional de transplantação, que apresentará o panorama nacional, e da
Dra. Elisabeth Coll, da Organização Nacional de
Transplantes de Espanha, na qualidade de oradora
convidada, uma discussão moderada pelo Dr. José
Guerra, do Serviço de Nefrologia e Transplantação
Renal do Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital
de Santa Maria, e pela Dr.ª Maria João Aguiar,
coordenadora da ex nta Autoridade dos Serviços
do Sangue e da Transplantação.

Oitenta Cabazes de Natal foram
distribuídos a famílias carenciadas do concelho de Moncorvo
(2013-12-26 18:01)

PUBLICIDADE
A campanha de recolha de bens alimentares e
“A taxa de dadores cadáver e de transplantação vestuário que decorreu de 2 a 22 de Dezembro
em Portugal ainda é superior à média europeia, no conseguiu angariar cerca de 1000 Kg de alimentos e dezenas de peças de vestuário.
entanto, tem vindo a decrescer desde 2010.
Esse decréscimo foi muito signiﬁca vo em 2012.
No primeiro semestre de 2013 houve uma ligeira
melhoria no número de dadores mas sem impacto
signiﬁca vo no número de transplantes, pois o Os bens recolhidos pelas Juntas de Freguesia,
aumento da idade média dos dadores condiciona em cada aldeia, e pelos Escuteiros, nos supermercados da vila, foram concentrados na sede da
menor aproveitamento dos órgãos colhidos.
Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo para
Felizmente, no transplante renal de dador vivo seleção e acomodação. Mais de 80 cabazes foram
veriﬁcou-se um aumento no primeiro semestre de distribuídos pelas Juntas de Freguesia, no dia 23
2013, mas é desejável aumentar todos os pos de Dezembro, às famílias mais carenciadas do
de transplantes pois nunca se conseguem trans- concelho, anteriormente sinalizadas pela ação
plantar todos os doentes que necessitam, devido social do Município de Torre de Moncorvo.
à falta de órgãos”, defende Fernando Macário,
presidente da SPT.
[EMBED]
O ≪Diagnós co da situação da transplantação
em Portugal: análise do relatório do grupo de
trabalho para a diminuição do número de transplantes≫ será outro dos temas que irá marcar o
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Já o vestuário ﬁcou a cargo do Banco Solidário que
procederá posteriormente à sua distribuição. Esta
é uma inicia va conjunta do Município de Torre
de Moncorvo, do Agrupamento de Escuteiros, das

Paróquias e das Juntas de Freguesia do Concelho.
Através da solidariedade que bem carateriza a
época natalícia conseguiu-se proporcionar a estas
famílias uma mesa mais recheada e um Natal bem
mais feliz.

1.12.47

1.12.48 Mirandela:
Pai Natal Motard visitou os Infantários
(2013-12-27 00:04)

Igreja Matriz de Torre de Moncorvo recebeu Concerto de Natal (2013-12-26 18:24)

Decorreu uma vez mais na tarde da passada
sexta-feira a inicia va “Pai Natal Motard”, organizada pelo Moto Clube de Mirandela e teve como
principal obje vo celebrar a época natalícia junto
Os alunos e professores da Escola Municipal de todos os infantários da Cidade de Mirandela.
Sabor Artes par ciparam no passado dia 22
de Dezembro num concerto de Natal na Igreja
Matriz de Torre de Moncorvo.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Durante o espetáculo, foram interpretados 7 O grupo de doze motards membros do Moto
Clube de Mirandela, que visitou os infantários da
temas natalícios bem conhecidos do público.
cidade devidamente ves dos de Pai Natal, com
Os moncorvenses aderiram em força ao con- sacos cheios de guloseimas e um trenó rebocado
certo, que teve a duração de cerca de uma hora. por uma “moto-quatro”, distribuiu muitos doces e
Em representação do Município de Torre de Mon- muita alegria junto das ins tuições responsáveis
corvo esteve presente o Presidente da Câmara pela educação pré-escolar.
Municipal, Nuno Gonçalves e o Vice-Presidente,
Esta inicia va muito meritória tem sempre um
Vítor Moreira.
grande sucesso pois as crianças reagem com muita
Esta é mais uma inicia va promovida pelo Municí- felicidade à visita do Pai Natal à sua escola.
pio de Torre de Moncorvo para animar a vila em
plena época natalícia.
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1.12.49

António Branco é o novo Presidente do Conselho de Administração da Resíduos do Nordeste
(2013-12-27 20:18)

Realizou-se no dia 23 de dezembro de 2013, a
eleição dos novos Órgãos Sociais da Resíduos do
Nordeste, EMI para o quadriénio 2013-2017.

Como Presidente do Conselho de Administração
foi eleito António José Pires Almor Branco e
como Vogais, Francisco José Mateus Albuquerque
Guimarães e Hernâni Dinis Venâncio Dias.

PUBLICIDADE
Da Assembleia Geral fazem agora parte Berta
Ferreira Milheiro Nunes como Presidente, António
Jorge Fidalgo Mar ns como Vice-presidente e
Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves é o novo Secretário.
O Fiscal Único será designado, conforme os estatutos, pelas Associações de Municípios do Douro
Superior, da Terra Fria do Nordeste Transmontano e da Terra Quente Transmontana mediante
proposta apresentada pela Resíduos do Nordeste,
EMI.
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2.1

Janeiro

2.1.1

Mas o Fes val de Sabores do Azeite Novo tem um
programa muito mais vasto.

IX Fes val de Sabores do Azeite Seminários técnicos, curso de prova de azeite,
Novo já começou em Mirandela workshops e sessões de oleoterapia e terapias
(2014-01-06 11:47)

com azeite, oferta de torradas de azeite nas pastelarias, mostra de produtos regionais e transmissão
em direto do programa Portugal em Festa da SIC
fazem também parte do variado cartaz.

2.1.2 Juventude Socialista de Torre de
Moncorvo quer implementar o
Conselho Municipal de Juventude
Pelo nono ano consecu vo a Câmara Municipal
de Mirandela organiza o Fes val de Sabores do
Azeite Novo com o obje vo de promover e divulgar o património olivícola do concelho de Mirandela, bem como festejar a chegada do azeite
novo.

(2014-01-06 11:51)

O programa começa no dia 1 de janeiro com o
habitual Fes val Gastronómico, seguindo no dia
4 de janeiro com o Encontro de Cantar dos Reis
no Auditório Municipal, terminando no dia 31.
No entanto, já no âmbito deste Fes val, foram
promovidas visitas de crianças a locais onde tra- Para João Pavão, “as juventudes par dárias
balhadores do Município de Mirandela procediam e as associações juvenis devem ter um papel
essencial na criação deste conselho municipal,
á apanha da azeitona.
visto que será um espaço onde os jovens terão a
oportunidade de apresentar ideias e ﬁscalizar as
polí cas municipais de juventude".
PUBLICIDADE
Como é habitual, as crianças mostraram grande
entusiasmo e curiosidade pela apanha da azeitona
e tudo o que envolve a produção de azeite e
derivados do azeite, como o sabão.
O envolvimento da comunidade escolar nas
a vidades do Fes val de Sabores do Azeite Novo é
uma constante edição após edição e vai con nuar
ao longo do mês com a par cipação das crianças
em workshops culinários e de sabão de azeite,
prova de torradas de azeite, teatro e muito mais.

A Juventude Socialista de Torre de Moncorvo
apresentou o seu documento de estratégia à sociedade moncorvense. Segundo o líder concelhio,
João Pavão, " é importante ca var os jovens e as
associações juvenis para este desaﬁo. As juventudes par dárias e as associações juvenis devem
ter um papel essencial na criação deste conselho
municipal, visto que será um espaço onde os
jovens terão a oportunidade de apresentar ideias
e ﬁscalizar as polí cas municipais de juventude".
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PUBLICIDADE
À margem da apresentação do documento de
estratégia para o novo biénio, a estrutural local
da JS apresentou ideias que pretendem qualiﬁcar
a democracia e envolver os jovens de Torre de
Moncorvo num objec vo comum.
"O CMJ é uma das nossas bandeiras e esperamos que as juventudes par dárias, associações
juvenis e o próprio execu vo municipal apoiem
esta ideia".

Finalmente, somos uma realidade!”.
A jovem socialista adiantou ainda que, “em
Freixo não havia estrutura ac va há já alguns
anos", o que a leva a felicitar o grupo de trabalho
que acompanhou " pela coragem e determinação
em demonstrar que também contamos no que
toca às juventudes par dárias”.

Para além da apresentação do documento, a
JS de Torre de Moncorvo já realizou sessões nas
freguesias de concelho que têm como propósito PUBLICIDADE
divulgar as propostas da JS e assim aproximar os
jovens de todo o concelho.

2.1.3

Abordando o desaﬁo que se aﬁgura em termos
concelhios, distritais e nacionais, Ana Rita Santos
Ana Rita Santos eleita coor- argumenta diz que “ o concelho de Freixo de
denadora da Concelhia da JS Espada à Cinta sofre o que todos os concelhos do
de Freixo de Espada à Cinta interior acabam por sofrer: o esquecimento por
parte de quem governa."

(2014-01-06 11:59)

Ana Rita Santos diz que o seu grupo de trabalho pretende "ser uma juventude atenta e
comba va, defendendo os interesses dos jovens
do nosso concelho junto do poder local, par cipar
e enriquecer todas as ações que tenham por objevo melhorar as condições dos jovens, no âmbito
nacional mas, em especial, no nosso concelho. É
impensável permi r um retrocesso, ao nível do
nosso concelho, nas condições até aqui possíveis
para nós, mas estaremos sempre disponíveis para
Decorreu domingo, 29 de Dezembro de 2013, o dar o contributo para melhorar e aumentar as
ato eleitoral para a Concelhia da JS de Freixo de mesmas", aﬁrmou.
Espada à Cinta. Ana Rita Santos liderava a única A recém eleita destaca dois pontos fundamentais
da sua agenda futura: o Conselho Municipal de
lista apresentada.
Juventude e o Orçamento Par cipa vo Jovem.
A Concelhia da JS de Freixo de Espada à Cinta
conta assim com nova estrutura eleita para um
mandato de 2 anos, até Novembro de 2015.
A agora eleita coordenadora, aﬁrma que este
ato eleitoral representa a “conclusão da legalização da estrutura da JS de Freixo de Espada à Cinta.
Tínhamos vindo a trabalhar ao longo destes meses
sem estar devidamente eleitos como concelhia.
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2.1.4

“Sensibilidades” de 8 de Janeiro incalculável sendo vontade da família promover a
a 28 de Fevereiro na Biblioteca sua divulgação através das exposições i nerantes
Municipal de Miranda do Douro por todo o país.
(2014-01-06 12:06)

2.1.5 José Manuel Pavão é o novo Presidente da Assembleia Intermunicipal da CIM-TTM (2014-01-06 12:10)

“Sensibilidades” é o nome da exposição de fotograﬁa da autoria do fotógrafo Eduardo da
Costa Teixeira, que estará patente na Biblioteca
Municipal de Miranda do Douro de 8 de Janeiro a
28 de Fevereiro.

O Presidente da Assembleia Municipal de Mirandela, Dr. José Manuel Lemos Pavão, foi eleito
Presidente da Assembleia Intermunicipal da
A mostra integra 38 fotograﬁas a preto e branco Comunidade Intermunicipal das Terras de Trásdos anos 50, 60 e 70 do século passado que apre- os-Montes (CIM-TTM), no dia 30 de dezembro de
sentam o olhar do autor em relação ao quo diano: 2013.
as suas “sensibilidades”. As imagens foram já
premiadas a nível nacional e internacional.
A CIM-TTM corresponde à Unidade Territorial
Esta s ca de Nível III – NUTS III - Terras de Trásos-Montes sendo composta pelos municípios de
PUBLICIDADE
Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros,
Eduardo da Costa Teixeira Pinto nasceu em Ama- Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila
rante, em 1933, e começou a rar as suas primeiras Flor, Vimioso e Vinhais cujos respe vos Presifotograﬁas proﬁssionais em 1950. Tornou-se ex- dentes de Câmara Municipal integram o Conselho
positor 20 anos depois, tendo a sua obra exposta Intermunicipal.
em vários salões de fotograﬁa dos cinco con nentes.
Foi criada pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro e
des na-se à prossecução dos seguintes ﬁns públiA sua vasta obra, dotada de um olhar poé co cos: promoção do planeamento e da gestão da
sobre a realidade, ﬁzeram de si um dos melhores estratégia de desenvolvimento económico, social
e mais galardoados fotógrafos portugueses do e ambiental do território abrangido; ar culação
século XX, tendo ob do inúmeros prémios em dos inves mentos municipais de interesse interPortugal e no estrangeiro, nomeadamente o municipal; par cipação na gestão de programas
Grande Prémio de Camões (1960) que, na época, de apoio ao desenvolvimento regional, desigcons tuía uma das mais altas dis nções a nível nadamente no âmbito do QREN e planeamento
nacional.
das atuações de en dades públicas, de caráter
supramunicipal.
Falecido em Janeiro de 2009, Eduardo Teixeira
Pinto, deixou um espólio fotográﬁco de valor
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2.1.6 Alfândega da Fé integra Rede
de Cidades e Vilas de Excelência
(2014-01-06 12:16)

Cabe ainda a esta Comunidade Intermunicipal
assegurar a ar culação das atuações entre os municípios e os serviços da administração central, nas
seguintes áreas: redes de abastecimento público,
infraestruturas de saneamento básico, tratamento
de águas residuais e resíduos urbanos; rede de
equipamentos de saúde; rede educa va e de
formação proﬁssional; ordenamento do território,
conservação da natureza e recursos naturais; segurança e proteção civil; mobilidade e transportes;
redes de equipamentos públicos; promoção do
desenvolvimento económico, social e cultural e
rede de equipamentos culturais, despor vos e de
lazer.
Finalmente cabe à comunidade intermunicipal
exercer as atribuições transferidas pela administração central e o exercício em comum das
competências delegadas pelos municípios integrantes, nos termos da referida lei. Quanto à
Assembleia Intermunicipal da CIM-TTM, agora presidida pelo Presidente da Assembleia Municipal
de Mirandela, tem como competências: eleger a
mesa da Assembleia Intermunicipal; aprovar, sob
proposta do Conselho Intermunicipal, as opções
do plano, o orçamento e as suas revisões, bem
como apreciar o inventário de todos os bens,
direitos e obrigações patrimoniais e respe va
avaliação, e ainda, apreciar e votar os documentos
de prestação de contas; eleger, sob proposta do
Conselho Intermunicipal, o Secretariado Execu vo
Intermunicipal; aprovar o seu regimento e os
regulamentos, designadamente de organização e
funcionamento; exercer os demais poderes que
lhe sejam conferidos por lei, pelo regimento ou
pela Assembleia e aprovar moções de censura ao
Secretariado Execu vo Intermunicipal.
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Alfândega con nua o trabalho de planeamento
e construção de um município acessível para
todos. O Plano de Promoção da Acessibilidade–
Alfândega Inclusiva, recentemente concluído,
revela-se como um instrumento fundamental
neste desígnio.

Este Plano visa contribuir para a eliminação
progressiva de barreiras arquitetónicas, urbanís cas, sociais e psicológicas que tanto prejudicam a
vida dos cidadãos com mobilidade reduzida. Isso
mesmo foi referido durante o workshop Acessibilidade e Mobilidade para todos, que decorreu a 27
de dezembro, na Biblioteca Municipal.
Uma sessão de trabalho, que marcou o encerramento deste Plano, que é produto de uma
candidatura efetuada pelo município no âmbito
do Programa Operacional de Potencial Humano
(POH-QREN).
O Plano de Promoção da Acessibilidade– Alfândega
Inclusiva abrange 5 áreas temá cas : o espaço
público, ediﬁcado, transportes, comunicação e
infoacessibiidades.

PUBLICIDADE
Ao todo foram analisados 30 edi cios, percorridos
30km lineares, analisados suportes comunicacionais e presença na internet de forma a criar um
Plano Estratégico de prioridades de intervenção,
no qual foram detetados os problemas existentes,
e apresentadas as soluções e ações apropriadas
para dotar o município de condições próprias do

acesso universal.
Tudo isto com vista à construção de um município com as mesmas oportunidades para todos
os cidadãos. Esse é o principal obje vo a concre zar com a aplicação prá ca das diretrizes do
Plano de Promoção da Acessibilidade – Alfândega
Inclusiva.
Durante o workshop foram apresentados os
resultados dos estudos das acessibilidades, as
intervenções do município nesta matéria a parcipação das en dades parceiras assim como
abordadas as perspe vas deste território como
um des no de excelência. É que Alfândega da Fé é
o mais recente membro da rede de cidades e vilas
de excelência e quer aﬁrmar-se enquanto des no
acessível e de excelência.
Daí que o encerramento do Workshop tenha
sido marcado com a entrega por parte do Ins tuto
de Cidades e Vilas com Mobilidade da Bandeira
da Rede das Cidades e Vilas de Excelência. Um
gesto simbólico que assinala o reconhecimento
do trabalho desenvolvido pelo município neste
campo, aﬁrmando o nome de Alfândega da Fé
enquanto local de excelência para viver, trabalhar
ou visitar.

2.1.7

A revolução dos que não sabem
dizer nós≫ (2014-01-06 22:51)
≪

O ACE/Teatro do Bolhão + 1.º Avenida trazem até
ao Teatro Municipal de Bragança, no próximo
dia 16 de janeiro, pelas 5:00 e 21:300 horas o
espectáculo ≪A revolução dos que não sabem
dizer nós≫ O teatro é, por deﬁnição, um espaço
de entretenimento.

A música acentua o seu carácter lúdico. O
género musical pode, no entanto, não se esgotar na mera diversão e, pelo contrário, ser
uma escola para a compreensão da História e uma
chamada de atenção para o exercício da cidadania.

Esta é uma viagem a vol de oiseau sobre a
Revolução e o que a mo va, com música Kurt
Para além disso, esta dis nção revela a von- Weill, Adriano Correia de Oliveira, Fernando Lopes
tade de trabalhar no desenvolvimento sustentável, Graça, Arnaldo Antunes, Borins Vian, José Mário
harmonioso e integrado do território e pode ser Branco, entre outros.
entendida como uma con nuidade do trabalho
iniciado com o Plano de Promoção da Acessibil- Onde: Teatro Municipal de Bragança
idade no sen do de construir uma Alfândega Quando: 16 de janeiro de 2014
Hora:15:00 e 21:30
verdadeiramente inclusiva.
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