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Neste momento, em que esboço as primeiras ideias para o editorial da Revista, dificil-

mente consigo fugir a tudo aquilo que me vai na intimidade dos pensamentos. 

Confesso que tenho alguma dificuldade em entender a diferença entre a irreverência 

juvenil e a rebeldia da idade dos “entas”. Porventura não existem diferenças entre estes 

dois conceitos. Na prática, são a mesma coisa e o que determina esse comportamento 

admirável (a meu ver) do ser humano são os genes que o transportam dentro de si. 

Mas isto vem a que propósito? Perguntarão os meus escassos leitores.

Descobri agora, já tarde, que o bom senso é um conceito bastante relativo e que pode 

até, muitas vezes, ser confundido com alguma submissão ao “status quo”, o que nos 

impede de ser arrojados nos pensamentos e nas obras. 

Hoje, mais do que nunca, admiro os homens e as mulheres que não se conformam com 

o instituído e o convencionado.

Esta pequena introdução é pretexto para falar de dois gouveenses que tinham em co-

mum, cada um a seu modo, a rebeldia de não pactuarem com o que aparentemente nos 

parece óbvio e indiscutível e que partiram cedo de mais, deixando um vazio em todos os 

que, com eles, tiveram o privilégio de conviver. Refiro-me como já devem ter adivinhado 

ao Prof. Brito Gordo e ao Dr. Luís Nogueira. Cada um a seu modo, marcou muitos anos da 

minha vivência gouveense e, por isso, estou-lhes eternamente grato pela oportunidade 

que tive de, com eles, ter partilhado alguns momentos da minha vida.

O Prof. Brito foi aquele que me ajudou a dar os primeiros passos no desporto. Nos anos 

60, na Escola de Gouveia, não havia ginásios nem “meios” ginásios. A Educação Física 

era na rua, chovesse ou fizesse sol. Até os banhos, depois das bem suadas duas horas 

de prática desportiva, eram tomados a mangueiradas de água fria. Era para enrijecer os 

corpos e era cura certa para as maleitas, dizia ele. O certo é que nunca me lembro de ter 

ficado de cama, em consequência destes tratamentos de choque. Como tinha pernas 

compridas, considerou que eu daria para o salto em altura e o salto em comprimento: 

mas já agora porque não tentar, também, o corta mato e a velocidade? Contudo nunca 

me ensaiou a experimentar o lançamento do peso, porque, de facto, a minha estrutura 

física era demasiado duvidosa para esta modalidade.

Anos mais tarde, encontrámo-nos no Núcleo de Desporto e Cultura de Gouveia, já não como 

praticante de desporto, mas na qualidade de membro da Direção, por ele presidida. Não 

tinha mudado em nada, continuava o mesmo “berrão” e o “senhor absoluto” de todas as 

verdades. Penso que quase toda a minha geração e todas as outras que se seguiram tive-

ram esta experiência única de com ele terem partilhado grandes e boas experiências. Todos 

os que em Gouveia, nas últimas três décadas (pelo menos), passaram pelo atletismo, tive-

ram pela frente o Prof. Brito. Sem dúvida, ele marcou, permanentemente, muitas gerações.

LEMBRAR 
AMIGOS
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Já com o Dr. Luís Nogueira, a cumplicidade foi de outra natureza, mais cultural, sem ser 

estupidamente cultural. 

Demo-nos ao conhecimento em meados dos anos 80, fruto de uma longa amizade com 

a sua família: a Mila, a Teresa e naturalmente a D. Luzita, pessoas que me habituei a ver 

e a estimar, desde tenra idade.

O Luís (permitam-me que o trate assim) surgiu no meu caminho, porque tinha que 

surgir. Em conversas casuais, verificámos que partilhávamos alguns interesses comuns, 

nomeadamente o cinema. Foi em torno da arte do fazer correr a película, e de perceber 

a magia e a força que isso continha, que fomos alimentando conversas, que nos pro-

porcionavam horas infinitas de deleite.

Como já referi, eu tinha, e tenho ainda, uma paixão pelo cinema e, apesar de não 

ser incondicional de Ingmar Bergman, Jean-Luc Godar, François Truffaut e tantos outros 

que fizeram a geração da intelectualidade cinematográfica, não me identificava com o 

estilo descritivo deles, mas admirava-os pelos planos arrojados e fortes que os filmes 

deixam refulgir. 

Nessa época, o Teatro - Cine de Gouveia tinha encerrado as portas (por dez anos), 

o que impedia aos gouveenses assistir a sessões de cinema. Foi então que nos 

lembrámos de podermos fazer nós umas sessões, solicitando os filmes à Cinema-

teca Nacional, suportando, do nosso bolso, os custos inerentes aos transportes. 

Quanto à máquina de projetar de 16mm, foi emprestada pelo Parque Natural da 

Serra da Estrela e o espaço de projeção era o salão dos Bombeiros Voluntários 

de Gouveia. 

A sala estava sempre cheia. O Luís, com palavras simples, dava umas breves notas sobre 

o filme que se seguia. Foi uma aventura e “peras” e o início de uma boa amizade.

Ainda que não comungassemos dos mesmos ideais políticos, isso nunca foi impedi-

mento da nossa mútua estima. Do Luís, nem era de esperar outra coisa; um cavalheiro, 

respeitador da opinião dos outros, sem, contudo, abdicar das suas crenças.

Recordo-me de uma vez em sua casa, num bom momento de cavaqueira, tendo como 

fundo um tema executado por uma orquestra sinfónica soviética, interromper a conver-

sa e dizer-me com o requintado humor que lhe era peculiar: “estes gajos até podem 

comer criancinhas ao pequeno-almoço, mas que tocam bem, tocam”.

Partiram ambos há tão pouco tempo e já tenho saudades. Espero, na minha Fé, que um 

dia nos possamos voltar a encontrar e falar dos tempos passados; porém, nessa altura, 

tenho a certeza que o Prof. Brito vai estar menos “berrão”.

Meus amigos, estejam onde estiverem, recebam um grande abraço deste vosso 

Amigo de sempre.



MENSAGEM DO PRESIDENTE

A agitação social e económica dos últimos anos tem exigido novos desafios às autarquias locais 

que estão posicionadas num patamar de intervenção direto com as populações. A crise econó-

mica que estamos a ultrapassar tem vindo a reiterar a urgência de se criar projetos sustentáveis, 

como única resposta possível para alavancar investimentos sem onerar as comunidades locais e 

o estado. 

Esta consciência é tão ou mais importante quando estamos numa fase intensa de planeamento 

estratégico que definirá os próximos seis anos. O novo quadro comunitário 2014-2020 incita a novas 

demandas, com uma gestão mais regrada dos fundos europeus e um escrutínio maior dos projetos 

submetidos a financiamento. 

Na última década, Gouveia soube, através de uma estratégia progressiva de captação de in-

vestimento, garantir a execução dos projetos que os Gouveenses há muito ansiavam. Hoje, 

continuamos a planear o futuro, estruturando novas intervenções que, obrigatoriamente, devem 

reforçar a nossa coesão social e a nossa economia. Dois vetores que o Município de Gouveia 

definiu como estratégicos. 

No que se refere à requalificação urbana, o conselho de Gouveia foi considerado um conselho de 

nível superior, o que vem permitir que, em particular, a sede do mesmo possa beneficiar no 20-20 

de apoios significativos.  

Neste contexto e tendo em conta os novos mecanismos do quadro comunitário, fica evidente que é 

fundamental a união entre público e privado, com vista a garantir uma ação de desenvolvimento do 

concelho geradora de valor. A autarquia está a efetuar o seu papel. Disseminar propostas, veicular 

informação, atrair parceiros e capacitar os agentes locais são ações que temos privilegiado. 

Todavia, a economia dinamiza-se com indústria, com comércio, com turismo, com agricultura e com 

serviços de qualidade. Para este objetivo é crucial o envolvimento de toda a comunidade, através de 

uma cultura de intervenção partilhada, com significado e significância. 

O tempo de olhar para o lado já passou, hoje, o caminho é de competição alargada e apenas a união 

e a capacitação dos nossos recursos diferenciadores permitirão um futuro promissor. Não existe tem-

po para devaneios e alheamentos incapacitantes, temos que PLANEAR COM VALOR para conseguir 

garantir o investimento necessário ao nosso concelho. 

O nosso desafio passa, pois, por criar estruturas locais e capacitar empresas que acompanhem a 

Câmara Municipal neste percurso. Nos tempos que correm, as formas de agir e a capacidade de in-

tervenção não estão exclusivamente concentradas na administração local. O horizonte vai mais além 

das meras evidências e a nossa resposta deve ser conjunta, organizada por objetivos individuais e 

coletivos, criando, assim, pontos de contacto que permitam o rejuvenescimento, o investimento, a 

criação de emprego e a coesão social do concelho de Gouveia. 

É este o caminho a trilhar para um concelho melhor e um território capaz de fidelizar as 

gerações futuras.

Não existe tempo para 
devaneios e alheamentos 
incapacitantes, temos que 
PLANEAR COM VALOR para 
conseguir garantir o 
investimento necessário 
ao nosso concelho.

No que se refere à requalificação 
urbana, o conselho de Gouveia 
foi considerado um conselho de 
nível superior...

PLANEAR 
COM VALOR
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as gerações futuras.
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GOUVEIA ASSINALOU O DIA DOS AVÓS
O Dia dos Avós foi marcado por momentos de animação, convívio e par-

tilha. O município de Gouveia disponibilizou transporte, em todas as fre-

guesias do concelho para os avós e os netos que se disponibilizaram a par-

ticipar na iniciativa. Esta atividade foi levada a efeito pelo Conselho +65 

que é composto por representantes do Município de Gouveia, do centro 

de saúde, PSP, GNR e da Segurança Social, entre outras entidades locais.

Foi um dia diferente e muito ao agrado dos mais idosos ali presentes.

INAUGURAÇÃO DO SINTÉTICO DE VILA NOVA DE TAZEM
A equipa do Vilanovenses teve um dia memorável, com a inauguração do seu 

novo Relvado Sintético. Este era um sonho antigo das gentes de Vila Nova de 

Tazem e que o viram agora concretizado. O Município de Gouveia investiu nes-

ta obra mais de 247.000.00€, valorizando, assim, aquele espaço desportivo.

SENHOR DO CALVÁRIO
As festas em honra do nosso Senhor do Calvário são um momento único 

para os gouveenses. Aqui se encontram amigos e familiares no mesmo 

espírito de comunhão e de fé, ou simplesmente para celebrarem o mo-

mento de todos os reencontros. Foi assim em 2014, será certamente as-

sim dentro de dias, em mais uma edição das nossas Festas.

INAUGURAÇÃO DO CAMINHO NATURAL 
O Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Poiares Maduro, pro-

cedeu à inauguração do Caminho Natural.

O “Caminho Natural” é uma estrada em asfalto, construída entre Gouveia (a 

partir do Curral do Negro, com ligação à freguesia de Folgosinho) e o limite 

dos concelhos de Gouveia e Manteigas, numa extensão de 25 quilómetros.

Na área de influência desta obra, encontram-se 13 “Casais” de Folgosinho, 

padrão de povoamento e actividade desta área da Serra, que, com esta 

intervenção irá permitir a preservação da identidade deste espaço único. O 

Município investiu neste projeto cerca de 2,4 milhões de euros.

REPOSIÇÃO DO BUSTO DE PEDRO AMARAL BOTTO MACHADO 
O busto de Pedro Amaral Botto Machado, na avenida que possui o nome 

deste distinto gouveense, foi reposto pelo Município de Gouveia a 5 de 

Outubro de 2014, dia em que se comemora a implantação da República 

em Portugal. O busto do ilustre gouveense é da autoria da escultora Maria 

João Saraiva e constitui uma “quase” réplica do anterior, que, como é 

sabido, foi furtado do seu pedestal por desconhecidos.

Com esta reposição, fez-se justiça à memória de Pedro Amaral Botto Ma-

chado, reconhecido republicano, a quem muito Gouveia deve.

TELEASSISTÊNCIA 
O Município de Gouveia e a Fundação Portugal Telecom (Fundação PT) cele-

braram, em 16 de Outubro de 2014, um protocolo de cooperação para a im-

plementação do Serviço Municipal de Teleassistência, no concelho de Gouveia.

A iniciativa do Município vai contemplar 85 idosos em situação de risco 

ou isolamento, identificados em colaboração com  a Polícia de Segurança 

Pública e com a Guarda Nacional Republicana.

O serviço é suportado por telefone com visor e teclado de grandes dimen-

sões e um pendente sem fios, ambos com teclas SOS e com alcance até 

30 metros, permitindo a comunicação mãos livres. 

Luís Manuel Tadeu Marques, Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, 

frisou que este é um serviço gratuito, financiado pelo município, que res-

ponde diretamente aos idosos que vivem em situação de risco ou isola-

mento. “Em colaboração com a GNR e a PSP identificámos 85 casos no 

concelho de Gouveia que merecem a atenção da comunidade. Enquanto 

responsável pela gestão do município, não poderia ficar sem dar uma 

resposta a estas situações”.
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FESTA DA CASTANHA EM FOLGOSINHO
O Município de Gouveia, em parceria com a Junta de Freguesia de Folgosinho e com o Rancho Folclórico “Can-

cioneiro de Folgosinho”, levaram a efeito, entre os dias 07 e 09 de Novembro de 2014, a Festa da Castanha.

A iniciativa decorreu no Adro de Viriato em Folgosinho, com um programa que previligiou a divulgação de 

produtos regionais e o percurso da Grande Rota da Transumância, em Folgosinho.  

O evento visou fomentar a castanha e os produtos locais, valorizando as iniciativas de base endógena capazes 

de promover negócios e de valorizar os territórios. A Festa da Castanha está inserida como atividade de referên-

cia da Grande Rota da Transumância, com o lançamento do percurso “Trinhos da Transumância | Folgosinho”. 

Para além destas duas atividades, o programa do evento contemplou um workshop sobre produção 

de castanha, transformação e comercialização, o tradicional magusto popular, demonstrações de show-

cooking e um concurso de doçaria regional, tendo como base a castanha. 

INICIATIVA PARA A ECONOMIA CÍVICA 

O consórcio para a Economia Cívica em Portugal realizou uma sessão pública de apresentação da ini-

ciativa em Gouveia, no passado dia 12 de dezembro, pelas 14h00, no auditório da Biblioteca Municipal 

Vergílio Ferreira.

A iniciativa foi dinamizada por Maria do Carmo Marques Pinto, do Consórcio para a Economia Cívica em 

Portugal, e presidida por Luís Manuel Tadeu Marques, Presidente da Câmara Municipal de Gouveia.

A apresentação pública, em Gouveia, insere-se na dinâmica de contactos a efetuar pelo consórcio 

com as comunidades locais, a fim de expor os objetivos, os valores e o enquadramento estratégico 

desta iniciativa. 

O Município de Gouveia é um dos membros fundadores do Consórcio para a Economia Cívica em Portugal 

que tem por objetivo desenvolver uma plataforma integrada e global de acesso aos fundos do programa 

“Portugal Inovação Social” e convidou, para esta sessão pública, as diversas instituições, empresários e as-

sociações do concelho de Gouveia numa perspetiva de desenvolvimento parcerias, integradas no projeto.

O consórcio para a economia cívica pretende envolver toda a sociedade, alinhando o interesse público ao 

interesse privado, através de um programa de trabalho com as comunidades locais. Promover a inovação 

social e a mudança de paradigma, na resposta aos desafios do desenvolvimento integrado e sustentável, 

são os valores basilares da iniciativa.

NATAL SÉNIOR
De 15 a 19 de dezembro, o Município de Gouveia promoveu visitas sociais às instituições particulares de 

solidariedade social do concelho.

Integrado nas atividades de Natal 2014 e à semelhança de anos anteriores, o Município de Gouveia come-

morou a quadra natalícia com a população sénior do concelho e ofereceu uma pequena lembrança de Natal.

Numa época do ano marcada pelo valor da união da família, e tendo em conta que muitos idosos não 

passam o seu Natal com as respetivas famílias, o Município de Gouveia considera de extrema importância 

continuar a proporcionar estes momentos com os idosos por forma a promover os valores da solidarieda-

de, do amor e da fraternidade.

Um contacto de proximidade que foi acompanhado por um momento de animação e um convívio com 

os idosos do concelho. 

CANTAR DAS JANEIRAS
O tradicional Cantar das Janeiras decorreu este ano (como de resto é já de tradição), na noite de reis. 

Este foi um momento de encontro para as associações e coletividades do concelho e que assinalou o fim 

de um conjunto de iniciativas levadas a cabo pelo Município, no âmbito da quadra natalícia. Foram 22 as 

associações presentes neste evento que marcou o final da quadra natalícia. 

O Cantar das Janeiras envolveu a parceria do grupo Escola Velha – Teatro de Gouveia – que foi conduzindo 

o espetáculo com momentos agradáveis de humor e de alguma sátira.

Neste espetáculo, foram ainda revelados os vencedores do passatempo “Este Natal Viagem pelo 

Comércio Local”.
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MONTARIAS DA SERRA DA ESTRELA
O Município de Gouveia e o Clube de Caça e Pesca de Folgosinho promoveram a XIII Montaria da Serra 

da Estrela, que decorreu na freguesia de Folgosinho. Dezenas de monteiros provenientes de todo o país 

apresentaram-se naquela iniciativa que, mais do que uma caça ao javali, é acima de tudo, um momento 

de reencontros e confraternização.

ELEVAÇÃO DE GOUVEIA A CIDADE
A sessão comemorativa do 27º aniversário da elevação de Gouveia a cidade centrou-se na temática das 

oportunidades de futuro no concelho e contou com a presença da Professora Doutora Ana Abrunhosa, 

presidente da CCDRC.

A sessão comemorativa teve início pelas 11h15 da manhã, destacando-se, a presença da Senhora Presi-

dente da CCDRC, Professora Doutora Ana Abrunhosa, a qual deu a conhecer a todos os presentes as oportu-

nidades que constam do novo quadro comunitário.

Durante a parte da tarde, as comemorações continuaram com a assinatura do protocolo de comodato com 

o Núcleo de Antigos Combatentes de Gouveia, ao qual se seguiu a inauguração da sua sede, fruto da assi-

natura desse protocolo, situado na Rua da República.

MASTERCHEF EM FOLGOSINHO
A TVI gravou um dos seus programas da série Masterchef Portugal na vila de Folgosinho. 

A gravação do programa começou logo pela manhã, onde a produção, apresentadores e concorrentes se 

sujeitaram a temperaturas negativas. 

Apesar de tudo, as equipas concorrentes deram o seu melhor e, no final apresentaram aos folgosi-

nhenses os pratos confecionados com produtos da região, seguindo-se a votação para apurar a equipa 

vencedora. Este foi um bom momento em termos de promoção para Folgosinho e naturalmente, para 

todo o concelho.

INAUGURAÇÃO DA EXPOSERRA
O Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, esteve no dia 13 de Fevereiro, 

em Gouveia, para presidir à abertura da ExpoSerra - Feira de Actividades Económicas, promovida pela Câ-

mara Municipal, feira esta que decorreu entre os dias 13 e 17 de Fevereiro, e que é considerada até à data 

um dos maiores eventos de negócios da região.

A par com a ExpoSerra, dinamizaram-se ainda a Feira Regional do Queijo da Serra da Estrela, o Carnaval da 

Serra e muitas outras ações.

O evento, que teve lugar no Pavilhão da ex Bellino e Bellino, teve como objetivo vender e expor marcas e 

produtos, promovendo, assim, o tecido empresarial da região oferecendo aos gouveenses e turistas uma 

melhor e maior oferta cultural.

DESFILE DE CARNAVAL
O desfile de carnaval 2015 contou com a participação de duas dezenas de carros alegóricos e grupos e 

foliões, complementado com seis grupos de bombos e animação musical que, durante a tarde de domingo 

gordo, animaram as ruas de Gouveia.

O corso de carnaval é uma das iniciativas promovidas pelo Município de Gouveia, no âmbito das atividades 

de animação da época de carnaval, com vista a aumentar a atratividade do concelho, num período de 

grande fluxo de turistas à Serra da Estrela.

PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DOS SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE AOS ESTUDAN-
TES UNIVERSITÁRIOS
O Município de Gouveia procedeu ao pagamento da 1ª tranche dos subsídios de transporte aos estudantes 

gouveenses que frequentam o ensino universitário.

Esta medida tem mais de uma década e tem como objetivo permitir aos jovens estudantes a vinda regular 

às suas terras de origem no concelho, permitindo assim, vínculos duradouros com a família e a comunidade.

MONTARIAS DA SERRA DA ESTRELA  

ELEVAÇÃO DE GOUVEIA A CIDADE  

MASTER CHEF EM FOLGOSINHO  

INAUGURAÇÃO DA EXPOSERRA  

DESFILE DE CARNAVAL  
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QUEIMA DO ENTRUDO
A fechar o Carnaval da Serra, houve ainda lugar para a tradicional Queima 

do Entrudo, com um espetáculo cénico, realizado no Pavilhão da ex-Bellino 

& Bellino, seguido do desfile até ao Jardim da Ribeira, onde se procedeu 

à leitura do testamento e à Queima do Entrudo propriamente dita. No 

final do espetáculo, foram ainda servidas as tradicionais papas de milho. 

A Queima do Entrudo contou com a participação do Instituto de Gouveia 

– Escola Profissional, do Rancho Folclórico de Gouveia e da Sociedade Mu-

sical Gouveense Pedro Amaral Botto Machado.  

SEMANA DA FLORESTA
A semana da Floresta comemora-se no concelho de Gouveia entre os dias 

16 e 19 de março, semana, na qual, o Município levou a cabo um conjunto 

de ações de sensibilização ambiental, junto das crianças do pré-escolar, 

mas e às quais os adultos também se quiseram associar, como é patente 

na foto. Estas ações visam sensibilizar as crianças para a importância da 

preservação do meio ambiente, consciencializando-as para o papel funda-

mental que a floresta desempenha no nosso planeta.

DIA MUNDIAL DA FLORESTA
As comemorações do Dia Mundial da Floresta tiveram o seu terminus na sex-

ta-feira, dia 20 de março, no Curral do Negro, com as crianças do 1º ciclo. Du-

rante o dia, as crianças das várias escolas do primeiro ciclo do concelho parti-

ciparam não só em diversas atividades lúdicas, mas também em atividades 

de sensibilização ambiental, das quais se destaca a plantação de árvores. 

Esta ação contou com a parceria de várias entidades ligadas ao ambiente.

CANTAR DAS ALMAS EM ARCOZELO DA SERRA
O Rancho Folclórico Cancioneiro de Folgosinho, em parceria com o Muni-

cípio de Gouveia e da Paróquia de Arcozelo da Serra, levou a efeito, no 

passado dia 29 de Março, pelas 21.30h, na Igreja Matriz da Freguesia de 

Arcozelo da Serra, o “Cantar das Almas”. 

Esta tradição, desenvolvida no período da Quaresma, é, de acordo com a história, 

uma tradição secular que tem como finalidade libertar as almas do purgatório.

É no sentido de reviver essa mesma tradição que o Rancho Folclórico Can-

cioneiro de Folgosinho promoveu esta iniciativa, a qual contou com a pre-

sença dos grupos Cantadores de Almas de Loriga, Vila Cova à Coelheira e 

do Rancho Folclórico Cancioneiro de Folgosinho.

FESTIVAL DO SECUNDÁRIO
Durante 5 dias, cerca de 3 mil jovens, provenientes de todo o país, estive-

ram em mais um Festival do Secundário que, de há alguns a esta parte, se 

realiza no Parque da Senhora dos Verdes, em Gouveia.

É um momento único para estes jovens que têm assim a possibilidade de 

usufruir de um espaço magnífico, onde é possível praticar os mais diferen-

tes desportos de natureza e assistir a variados concertos durante o evento.

Esta iniciativa teve a chancela da empresa Doctor Seport e é apoiada pelo 

Município de Gouveia.
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INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA RIBEIRA
Depois de um investimento de cerca de 1.400.000.00€ na regeneração urbana da entrada da cidade, o 

Município de Gouveia inaugurou oficialmente um novo espaço de lazer.

O Parque da Ribeira abriu ao público, no passado dia 5 de junho, e contou com a presença do Secretário de 

Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Doutor Miguel Castro Neto.

No programa da inauguração e aos longo dos diferentes espaços, crianças e graúdos foram executando 

diferentes estilos de coreografia, orientadas pela Prof.ª Raquel. O desfecho foi assinalado pela fadista Isilda 

Miranda que proporcionou aos presentes um momento inesquecível, sublimado por um cenário de ilumina-

ção que fez do espaço um ambiente de sonho. A noite terminou com a atuação do DJ Julião.

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE VERGÍLIO 
FERREIRA (1916-2016)
No dia 30 de junho de 2015, ocasião em que se completaram 56 anos que Vergílio Ferreira terminou Apari-

ção – o romance, entre a sua extensa bibliografia, mais traduzido e com maior número de edições – o Muni-

cípio de Gouveia apresentou o programa das Comemorações do Centenário do Nascimento do escritor. Estas 

Comemorações terão o seu início oficial a 28 de janeiro de 2016, aquando da celebração dos cem anos do 

nascimento do autor de Para Sempre, e o seu encerramento, no ano seguinte, nos mesmos dias do mês.

Almeida Faria e Eduardo Lourenço, duas referências da literatura e do pensamento de língua portuguesa, 

estiveram em Gouveia, para evocar o amigo e o escritor. Almeida Faria foi aluno de Vergílio Ferreira, em 

Évora, no ano letivo de 1958/1959 e em Lisboa, no seguinte. Logo em 1962, Vergílio Ferreira prefaciou o 

seu romance de estreia, Rumor Branco, e profetizou estarmos perante “um futuro grande escritor”. Eduardo 

Lourenço, pelo seu lado, é hoje merecidamente reconhecido como autor de alguns dos mais brilhantes en-

saios do pensamento de língua portuguesa. Luminoso Leve intitulou Vergílio Ferreira, um dos seus artigos 

de homenagem ao amigo Eduardo Lourenço. 

Do programa comemorativo do centenário do nascimento de Vergílio Ferreira constam ainda diversas e 

importantes iniciativas, sendo objetivo do Município oferecer uma matriz interartística ao mesmo. Para o 

efeito, o Município de Gouveia irá celebrar não só a palavra e a arte literária vergilianas mas também a sua 

atenção e encantamento por outras artes como a música, a pintura e a fotografia, ou a importância que as 

mesmas adquirem na ficção. Trata-se de um programa que pretende, pois abranger, ao longo de todo o ano 

de 2016: uma Exposição, a inaugurar em Gouveia, intitulada “Vergílio Ferreira – Os Caminhos da Escrita e a 

Fascinação da Arte”; uma jornada de evocação sobre a vida e a obra de Vergílio Ferreira; um colóquio in-

ternacional que aspira a reunir os mais marcantes estudiosos, nacionais e estrangeiros, da obra do autor de 

Para Sempre; uma exposição de pintura; um concerto musical; uma ou duas peças de teatro; e a exibição, 

seguida de debate, dos filmes baseados nos romances Cântico Final e Manhã Submersa.

Outras iniciativas do Município de Gouveia, que marcarão estas comemorações, integram a criação do 

primeiro site inteiramente dedicado a Vergílio Ferreira, que foi ontem apresentado e que já está disponível 

através do link www.vergilioferreira.pt; a reposição do busto do escritor na Praça de S. Pedro; a reedição do 

livro Vergílio Ferreira: de Melo a Cidadão do Mundo de Alípio de Melo, a par com importantes cerimónias 

de divulgação e entrega do Prémio Vergílio Ferreira, na modalidade romance e a apresentação do Concurso 

Literário Juvenil Um Conto Até ao Fim, com a respetiva divulgação do vencedor. Constituirá igualmente um 

momento alto das Comemorações do Centenário do Nascimento do autor de Manhã Submersa a apresen-

tação do roteiro vergiliano, uma iniciativa que pretende dar a conhecer alguns lugares da sua aldeia natal 

que inspiraram a construção do palco principal de quase todos os romances e narrativas breves.

Nascido em Melo, aldeia do concelho de Gouveia, a 28 de janeiro de 1916, Vergílio Ferreira é um dos maio-

res romancistas da literatura de língua portuguesa, e autor de alguns dos títulos que marcaram a paisagem 

da ficção nacional, da segunda metade do século XX, tais como: Aparição, Alegria Breve, Nítido Nulo e Para 

Sempre. No pensamento ensaístico e cultural, destacam-se ainda, entre outros, Carta ao Futuro, Invocação 

ao Meu Corpo e Pensar. Vergílio Ferreira faleceu a 1 de março de 1996, em Lisboa, mantendo-se atual-

mente como um dos escritores portugueses mais estudados. Com as Comemorações, no próximo ano, do 

centenário do seu nascimento, o Município de Gouveia propõe-se honrar e continuar a divulgar o singular 

legado de Vergílio Ferreira na literatura e cultura portuguesas.
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longo do dia, esteve em exposição, frente aos Paços do Concelho, um veículo antigo 

dos Bombeiros Voluntários de Gouveia. Foram também realizadas atividades lúdico

-pedagógicas, nomeadamente com as crianças do Jardim de Infância de Gouveia que, 

neste dia, também se quiseram associar a esta data.

VII ENCONTRO DE VEÍCULOS CLÁSSICOS
A Secção de Desportos Motorizados da AssociaSão Julião - Clube “Serra A Fundo” - rea-

lizou, no dia 30 de maio, o VII Encontro de Veículos Clássicos de Gouveia. Esta iniciativa 

contou com o apoio do Município e do Museu da Miniatura Automóvel. 

 O início do Passeio teve lugar junto aos Paços do Concelho, com a receção aos mais de 

55 veículos clássicos e a cerca de 100 participantes. Do programa, fez parte uma visita 

ao Museu da Miniatura Automóvel, antes dos participantes prosseguirem o Passeio. 

“CLÁSSICOS NO CENTRO… POR ESSES MUSEUS FORA…”
O Clube Automóvel do Centro organizou o Passeio de Clássicos - “Clássicos no Centro 

… por esses Museus Fora...”, que se realizou entre Coimbra e Guarda, nos dias 30 

e 31 de maio. No dia 31, realizaram uma visita ao Museu da Miniatura, seguida de 

uma degustação de Produtos Regionais e Prova de Vinhos, promovida pela Quinta da 

Portela e pela Quinta da Espinhosa.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
No dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, o Município de Gouveia promoveu um 

dia diferente a todas as crianças do Concelho, no Parque Sra. dos verdes. O Museu da 

Miniatura associou-se a este evento, fomentando uma atividade, inserida no tema 

“Prevenção e Segurança Rodoviária”, com o apoio da Polícia de Segurança Pública de 

Gouveia. No Museu, o dia decorreu com uma série de atividades lúdico-pedagógicas 

com os alunos das escolas da Covilhã que alegraram este espaço para festejar este dia.

MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL NA EXPOSERRA
 O início do ano de 2015 ficou marcado por mais uma edição de sucesso da Exposerra, 

levada a efeito entre os dias 13 e 17 de fevereiro. No âmbito deste evento, realizou-

se uma exposição de veículos na Praceta Alípio de Melo, onde várias marcas esti-

veram patentes. No interior da Exposerra, o Museu da Miniatura Automóvel esteve 

presente com uma mostra automóvel (Citroen DS3) e com uma pequena exposição 

de miniaturas, representativas das coleções expostas no Museu.

EXPO CLÁSSICO 

O Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia esteve presente em mais uma edição 

da Expo Clássicos de Coimbra, entre os dias 6 e 8 de março, no centro comercial Dolce 

Vita.

SALÃO MOTORCLÁSSICO
O Museu da Miniatura Automóvel marcou, mais uma vez, a sua presença na FIL, no 

Salão Motorclássico, entre os dias 10 e 12 de abril. A participação do Museu visou pro-

mover este espaço museológico, único em Portugal, e o próprio Concelho de Gouveia.

O MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL NA ESCOLA
Durante os meses de maio e junho, o Museu da Miniatura Automóvel realizou uma 

pequena mostra de miniaturas, representativas das coleções patentes no Museu, em 

várias Escolas do Concelho de Gouveia. Esteve presente no Agrupamento de Escolas 

de Gouveia, na Escola Básica de Vila Nova de Tazem e na Escola Básica Integrada.

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
O Dia Internacional dos Museus comemorou-se a 18 de maio e o Museu fez questão 

de vincar esta data, abrindo as suas portas a todos os visitantes de forma gratuita. Ao 

EXPOSERRA  
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DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS  

CLÁSSICOS NO CENTRO  DIA MUNDIAL DA CRIANÇA  
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Fábrica das Bobines antes da intervenção Parque da Ribeira no mesmo local da foto à esquerda após a intervenção Parque da Ribeira
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PARQUE DA RIBEIRA
Depois de um investimento de cerca de 1.400.000.00€ na regeneração urbana da entrada da cidade, o Município de Gouveia inaugurou oficialmente um novo espaço de 

lazer - o Parque da Ribeira. 

A obra de requalificação do espaço da antiga fábrica das bobines foi um projeto de regeneração urbana que envolveu: a limpeza geral desta área da ribeira, a demolição 

de um conjunto de edifícios e ruínas existentes, a conservação de algumas das mais significativas fachadas a integrar em percursos pedonais, os trabalhos de naturalização 

e fruição do espaço e a construção de infraestruturas básicas. Tornava-se ainda premente uma intervenção mesmo ao nível da saúde pública e das condições sanitárias 

do local.

A criação desta zona, que se pretende dinâmica, interativa e de forte cariz desportivo, visa criar um espaço de encontro e recreio de longa duração, onde os pais possam 

passar largas horas com os seus filhos em atividades diversas. 

A necessidade de espaços verdes urbanos é uma questão incontornável que tem que surgir ao mesmo tempo que as cidades vão crescendo. Os espaços verdes urbanos, 

quer públicos quer privados, assumem cada vez mais importância nas políticas municipais e o Município de Gouveia pretende, com a criação de cada vez mais espaços 

verdes na cidade, estabelecer uma relação de continuidade entre a cidade e a envolvente natural da Serra da Estrela.



ARCOZELOGOUVEIA

RIBAMONDEGO VILA FRANCA DA SERRA

Alargamento com construção de muros e pavimentação a cubos no 
Beco Jerónimo Silvério | Obra Mista

Requalificação dos Lavadouros Públicos | Obra Mista

Pavimentação da entrada do recinto das Festas de S. Pedro

CATIVELOS LAGARINHOS - PASSARELAVILA NOVA DE TAZEM

Alargamento com construção de muros e passeio na estrada da 
Dobreira | Obra Mista

Impermeabilização da Capela de Passarela | Obra MistaConstrução de lombas redutores de velocidade | Obra C.M.G.

Colocação de limitadores de estacionamento e regularização do 
pavimento na Rua Miguel Torga | Obra CMG

VILA NOVA DE TAZEM GOUVEIACATIVELOS - PÓVOA DA RAÍNHA

Calcetamento do cemitério de V. N. Tazem | Obra Junta de Freguesia Regadio de S. Pedro | Obra MistaConstrução do pluvial na zona envolvente da Igreja Matriz | Obra Mista
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UM DOS MAIORES DESAFIOS DA AUTARQUIA É CONCILIAR AS NATURAIS ASPIRAÇÕES DOS MUNÍCIPES, EM CADA UMA DAS FREGUESIAS DO CONCELHO, 
E AS SUAS NECESSIDADES MAIS IMEDIATAS. 

O MOMENTO QUE SE VIVE NÃO NOS PERMITE CONCRETIZAR TUDO O QUE DESEJAMOS, MAS DENTRO DAS SUAS POSSIBILIDADES, O MUNICÍPIO DE 
GOUVEIA, TENTA DAR RESPOSTA AO QUE ENTENDE MAIS PREMENTE. 

O PAPEL DAS JUNTAS DE FREGUESIA TEM SIDO CRUCIAL, PORQUE, JUNTAMENTE COM A CÂMARA, TÊM SABIDO ENCONTRAR AS SOLUÇÕES MAIS 
SENSATAS PARA RESOLVER OS PROBLEMAS QUE MAIS ATRIBULAM AS POPULAÇÕES.

ARCOZELO

Construção de sanitários do recinto das festas de S. João | Obra Mista

VINHÓ

Calcetamento do Largo de Santa Clara | Obra Mista



MANGUALDE DA SERRA

Construção de muro na Av. Luís de Camões | Obra Mista

ALDEIAS

RIBAMONDEGO

ARCOZELO DA SERRA

S. PAIO

FIGUEIRÓ - FREIXO DA SERRA

VILA NOVA DE TAZEM

Valorização do Espaço Ribeirinho

Alargamento e calcetamento da Rua do Calvário

Pavimentação da Rua das Cortes | Obra Mista

Calcetamento da Travessa do Rego | Obra Mista

Pavimentação da Estrada Figueiró - Freixo da Serra | Obra CMG

Construção de Pluvial na Urbanização Agro

FOLGOSINHO PAÇOS DA SERRANESPEREIRA

Pavimentação da Rua do Cemitério | Obra Junta de Freguesia Construção dos balneários do Polidesportivo de 
Paços da Serra | Obra C.M.G

Requalificação do Largo do Pipo | Obra Mista
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VILA CORTÊS DA SERRARIO TORTO - VILA NOVA DE TAZEM

Painel de azulejos junto à Igreja Matriz | Oferta de “Os Serranos”Requalificação da Estrada Rio Torto - Vila Nova de Tazem | Obra C.M.G.

LAGARINHOS MOIMENTA NABAIS

Calcetamento do Passeio na Av. José Gomes Oliva | Obra CMG Alargamento e construção pluvial na estrada 
Moimenta-Lagarinho | Obra CMG

Calcetamento da Rua da Carreira Cova | Obra Mista
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MÁRIO MONTEIRO, 47 ANOS, BIOQUÍMICO, INVESTIGADOR E PRO-

FESSOR UNIVERSITÁRIO, É O ÚNICO PORTUGUÊS NA LISTA DAS 50 

PESSOAS MAIS INFLUENTES DO MUNDO DAS VACINAS. APESAR DE 

TER NASCIDO EM LISBOA, FOI NA FREGUESIA DAS ALDEIAS, CON-

CELHO DE GOUVEIA, QUE PASSOU A SUA INFÂNCIA. INFÂNCIA ESSA 

MARCADA PELAS VIVÊNCIAS SERRANAS, QUE O TRANSFORMARAM 

NO HOMEM QUE HOJE É. DO CONTATO EFETUADO E DA AMABILIDA-

DE COM QUE NOS RESPONDEU, PERMITIU-NOS FICAR A CONHECER 

MELHOR ESTE ASSUMIDO GOUVEENSE DE SUCESSO.



ENTREVISTA ENTREVISTA

REVISTA MUNICIPAL | AINDA ERA UM ADOLESCENTE QUANDO FOI PARA O CANADÁ. O 

QUE MAIS RECORDA DA INFÂNCIA PASSADA EM GOUVEIA? COMO FOI A ADAPTAÇÃO A UM 

PAÍS QUE, CERTAMENTE É UMA REALIDADE DIFERENTE DAQUELA A QUE ESTAVA HABITUADO?

MÁRIO MONTEIRO | Muito do meu caráter e da minha maneira de ser foram formados 

durante o tempo que passei nas Aldeias e muito devo a todos aqueles que conviveram 

comigo nesses tempos, pois cada um deles me tocou de alguma forma. Desde muito 

cedo que desenvolvi o rigor académico que hoje me carateriza. Esse rigor académico 

devo-o ao Professor Figueiredo, a quem o meu pai pagava para que me ensinasse a 

ler e a escrever, e à minha professora primária, da qual guardo recordações deliciosas. 

A igreja também teve um papel fundamental na minha formação enquanto ser humano, 

pois fez-me criar um sentido de compreensão perante todo o tipo de pessoas e situações. O 

ambiente e o trabalho rural diário na aldeia a par das dificuldades que passei, foram funda-

mentais para o desenvolvimento do meu espírito de sacrifício e de perseverança, que anos 

mais tarde me foram bastante uteis quando tive que ultrapassar obstáculos de vários níveis.  

A Serra da Estrela foi sem dúvida o ingrediente chave do meu sucesso. Duvido que 

tivesse chegado onde cheguei se tivesse crescido em Lisboa. Tendo em conta a 

grande mudança que isso significou na minha vida, considero que a minha primeira 

imigração aconteceu quando saí de Aldeias para Gouveia. Nessa altura lembro-me 

que foi um choque, porque passei a lidar com pessoas completamente diferentes 

daquelas com as quais convivia nas Aldeias. Por isso, a minha mudança para o 

Canadá foi mais fácil. Para mim foi uma segunda imigração (risos). Claro que os 

primeiros tempos no Canadá foram complicados, por causa da língua, mas todas as 

dificuldades acabaram por ser ultrapassadas rapidamente. 

COMO É QUE COMEÇA A PAIXÃO PELA QUÍMICA? COMO FOI FEITA A ESCOLHA POR ESSA 

ÁREA? FOI DESDE SEMPRE UMA PAIXÃO OU COMEÇOU APENAS POR SER UMA OBRIGA-

ÇÃO E SÓ DEPOIS UMA PAIXÃO?

Sempre fui um homem de muitas paixões e a primeira delas todas até foi o desenho. Desde 

miúdo que tenho jeito para o desenho e penso que deve ser uma caraterística de família, 

pois tenho um irmão que é um verdadeiro artista, um tatuador bastante conhecido em 

Toronto. Contudo, as ciências também sempre fizeram parte das minhas brincadeiras. Como 

não havia brinquedos, tínhamos que puxar pela imaginação e fazer “experiências”. 

Claro que a inovação tecnológica é positiva, mas por um lado tenho pena que os 

jovens de hoje em dia tenham tudo tão facilitado, dado que poderão estar a perder 

a sua capacidade de criação e inovação. Tenho medo que a tecnologia atual possa 

estar a destruir potenciais cientistas. Falando um bocadinho no meu caso concreto, 

confesso que na universidade comecei a ter algum sucesso e ganhei um prémio 

de pesquisa durante o quarto ano, o que me deu um grande impulso ajudando a 

abrir portas para que completasse o doutoramento num tão curto espaço de tempo.

FAÇA-NOS UM BREVE RESUMO DO SEU PERCURSO PROFISSIONAL?

Depois do doutoramento, tive a honra de ser convidado pelo governo federal para 

fazer pesquisas microbiológicas. Mais tarde surgiu uma oportunidade de ir para os 

Estados Unidos e, claro, que eu não podia recusar. Gostei imenso dessa experiência e 

deu-me uma bagagem muito grande ao nível profissional. No entanto, surgiu o con-

vite da Universidade de Guelph e não hesitei, regressei ao Canadá, também e muito 

por razões familiares. Estou na Universidade de Guelph, em Toronto, há uma década.

MUITO SE FALA DA FALTA DE INCENTIVOS À PESQUISA EM PORTUGAL. APESAR DE LON-

GE, VAI ACOMPANHANDO ESTE TEMA NO NOSSO PAÍS? DE QUE FORMA O VÊ E ANALISA?

Confesso que não sigo com a atenção necessária para poder ter uma opinião conso-

lidada sobre o assunto. Mas a verdade é que a necessidade de financiamento para 

pesquisas é um problema no mundo inteiro. Os incentivos para pesquisas em gran-

des instituições devem ser bem programados, bem calculados e devem sempre ser 

direcionados para os melhores, para aqueles que provam no terreno serem os me-

lhores. Claro que também tem que se ter a conta o tamanho do país e a sua popu-

lação ativa. Não podemos andar a criar laboratórios e investigação, só porque está 

na moda, pois no final do dia são os contribuintes que pagam a fatura e convém 

que eles percebam que o seu dinheiro está a ser bem entregue e não desperdiçado.

NUNCA LHE PASSOU PELA CABEÇA VIR TRABALHAR PARA PORTUGAL? GOSTAVA DE 

UM DIA REGRESSAR AO SEU PAÍS OU JÁ CONSIDERA O CANADÁ COMO A “SUA CASA”?

Nunca pensei nas coisas por esse prisma, pois não considero nenhum sítio em espe-

cial como sendo a minha casa. A minha casa é onde eu me sinta bem, onde tenha a 

minha família comigo. Por isso, e tendo em conta que neste momento toda a minha 

vida e a minha família estão no Canadá, a possibilidade de trabalhar em Portugal, 

por agora, está fora de questão.

COMO SURGE A VACINA PARA CRIANÇAS AUTISTAS? FALE-NOS BREVEMENTE DO PRO-

CESSO DE PESQUISA, DESDE A IDEIA ATÉ À CONCRETIZAÇÃO.

Uma das minhas especialidades é a descoberta de vacinas para combater infeções intesti-

nais. As minhas vacinas são baseadas em moléculas que se encontram à face do microrga-

nismo. Já criei duas. Uma delas é contra uma bactéria que causa a maior parte das intoxica-

ções alimentares e já está a ser testada em seres humanos, numa fase já muito avançada. 

No que diz respeito à vacina direcionada para crianças autistas, destina-se a resolver 

problemas gastrointestinais. Uma grande parte destas crianças sofre de diarreia causada, 

pensamos nós, por certas bactérias que libertam toxinas que vão afetar o seu desenvol-

vimento. Um pequeno estudo demonstrou que, quando estas bactérias foram extintas, 

os sintomas de autismo, na criança, diminuíram. Então pensei, se tivemos sucesso com 

as nossas primeiras vacinas contra outras bactérias, porque não desenvolver uma para 

combater a(s) bactéria(s) envolvidas nos problemas gástricos das crianças autistas. Nos 

testes iniciais já confirmámos que a nossa vacina cria anticorpos, o próximo passo é 

desenvolvê-la de uma forma mais aprofundada para que possa ser testada em seres 

humanos. No entanto, convém frisar que não é uma vacina contra o autismo. A condição 

autista é muito complexa e tem vários sintomas. Esta é uma potencial vacina para, pri-

meiro prevenir a diarreia nestas crianças e depois, indiretamente, melhorar o seu desen-

volvimento devido ao fato de já não existirem toxinas das bactérias na rede sanguínea.

ESTÁ NA LISTA DAS 50 PESSOAS MAIS INFLUENTES NA ÁREA DAS VACINAS. SEM DÚVIDA 

UM RECONHECIMENTO DO SEU TRABALHO, MAS IMAGINO QUE TAMBÉM UMA RESPONSA-

BILIDADE ACRESCIDA. O QUE MUDOU DESDE ENTÃO? COMO VÊ ESTE RECONHECIMENTO?

Esta distinção foi bem-vinda, claro. Não só por ser uma prova credível de que ou-

tros estão a reconhecer a importância do nosso trabalho, mas também para atrair 

a atenção de empresas farmacêuticas no sentido de se juntarem a nós e ajudar a 

melhorar a vida destas crianças e familiares afetadas pelo autismo.
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Como o tempo passa rápido... Já lá vai um ano, desde que a Revista Municipal entrou pela casa dos Gouveenses. 

É sempre agradável saber notícias e quando elas surgem, mesmo que através desta nossa Revista, damo-

nos conta de que, por cá, as nossas gentes se movimentam no sentido de fazer progredir a comunidade. Os 

apontamentos que se seguem refletem apenas uma pequena parte do que foi acontecendo, no concelho, por 

iniciativa dos munícipes. Porém, nem toda a informação nos chega e, daí, o apelo para que, quando qualquer 

instituição leve a efeito uma iniciativa, nos faça chegar uma foto e um pequeno texto; os leitores agradecem.

FESTIVAL DA PRAÇA DAS ORIGENS
O Escola Velha – Teatro de Gouveia alterou o modelo do Festival da Praça, bem como a sua designação, 

passando a chamar-se “Festival da Praça das Origens”. Em boa hora a organização escolheu o Bairro do 

Castelo para a realização deste evento, que nos transportou aos finais do Século XIX, com um cenário a 

condizer. Não faltou a boa comida das tasquinhas e a animação. Os gouveenses, e não só, aderiram ao 

evento ajudando à animação da festa.

X ENCONTRO IBÉRICO DA LAND ROVER
A maior concentração de jipes Land Rover reuniu 516 veículos e foi realizado em Gouveia, a 7 de setembro 

de 2014, aquando do Encontro Ibérico Land Rover, no Parque da Senhora dos Verdes.

O reconhecimento pelo Guiness World Record foi oficializado e comunicado através do site da organização 

mundial que documenta e regista os feitos mais emblemáticos a nível global.

O Enco(ue)ntro Ibérico Land Rover realizou-se, entre os dias 5 e 7 de setembro, no Parque Senhora dos 

Verdes em Gouveia, estando já considerado como o maior evento Land Rover da Europa continental.

Um dos objetivos da edição de 2014 era bater o recorde do Guiness Book da maior caravana Land Rover 

em movimento que pertencia aos ingleses. Um objetivo cabalmente atingido, com o reconhecimento 

agora confirmado pelo Guiness World Record.

Realizado desde 2003, o Enco(ue)ntro Ibérico Land Rover pretende reunir os clubes de entusiastas da marca Land 

Rover mais representativos de Portugal e Espanha; sendo um encontro obrigatório para os entusiastas ibéricos, aos 

quais se juntam outros das mais variadas nacionalidades; realizado de dois em dois anos em Gouveia | Portugal.

INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DOS ANTIGOS COMBATENTES DE GOUVEIA
O Núcleo de Gouveia da Liga dos Combatentes dispõe já de uma sede em Gouveia. O edifício, sito na rua 

da República, foi cedido pelo Município a título gratuito, a este núcleo. Após a assinatura do protocolo que 

teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os ex-combatentes e autoridades locais seguiram em 

romagem ao monumento que homenageia os militares que serviram nas guerras em África e na Índia. 

Findo este ato, a comitiva seguiu para a sede desta instituição, onde usaram da palavra o Presidente do Nú-

cleo, Sr. Ten. Coronel Trabulo, o Presidente da Liga dos Combatentes e o Presidente da Câmara de Gouveia.  

REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO
A AMPV – Associação dos Municípios Portugueses do Vinho tem promovido um conjunto de reuniões nos muni-

cípios aderentes a esta associação, no intuito de divulgar, juntos dos produtores, as várias iniciativas em curso, 

no âmbito da AMPV. Foi isso que aconteceu em Gouveia, no passado dia 21 de Janeiro. Para além do Presidente 

desta associação, estiveram ainda diferentes representantes dos produtores de vinho do nosso concelho.

MATGOUVEIA – 2015
O MatGouveia é um espaço lúdico de aprendizagem, que pretende divulgar a matemática e promover a sua  

aprendizagem e que proporciona aos visitantes a oportunidade de interagir nos workshops existentes. Já na 

sua sexta edição, este ano, estiveram patentes as exposições “Jogos do Mundo” da APM (Associação de Profes-

sores de Matemática) e “Evolução de Calculadoras Gráficas” da Casio Portugal. Paralelamente, foram dinami-

zadas várias sessões temáticas de divulgação e aprendizagem, na área da Matemática e da Informática. Tive-

mos ainda, em cartaz, a peça de Teatro “Like? Um clique pode mudar a tua vida”, sobre Segurança na Internet.

A exposição foi visitada por cerca de 700 alunos do ensino básico e ensino secundário, acompanhados por 30 profes-

sores do concelho de Gouveia, Mangualde, Seia, Oliveira do Hospital, Viseu, Almeida, Celorico da Beira e Portalegre.
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INAUGURAÇÃO DA QUEIJARIA DA QUINTA DA MADRE DE ÁGUA
O Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, inaugurou a queijaria da 

Quinta da Madre de Água. Esta nova unidade de produção de Queijo da Serra da Estrela certificado é 

dotada da mais moderna tecnologia, que permite, não só a produção do referido queijo, mas também de 

requeijão. A grande aposta desta unidade é a elevada qualidade dos produtos ali produzidos.

CORRIDA DA PRIMAVERA
A “Corrida da Primavera é já um evento que faz parte da agenda desportiva dos gouveenses. Organizada pela 

fundação “A Nossa Casa”, esta prova desportiva destina-se a todas as crianças do pré-escolar e do 1º Ciclo.

A iniciativa, que é liderada pela atleta gouveense Vanda Ribeiro, destina-se, essencialmente, a despertar 

nas crianças o prazer pelo desporto.

Este ano as condições atmosféricas não ajudaram, daí que a prova tenha tido lugar no pavilhão da “ex

-Bellino & Bellino”, não perdendo, no entanto por esse facto o brilhantismo a que já fomos habituados.  

50º ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE TAZEM
Os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Tazem completaram, no passado dia 22 de Março, cinquenta 

anos sobre a sua fundação. As cerimónias que marcaram a efeméride contaram com a presença de várias 

personalidades do distrito e nacionais, ligadas ao associativismo humanitário. Este marco na vida asso-

ciativa dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Tazem, contou ainda, com a presença do Secretário de 

Estado Adjunto da Ministra da Administração Interna, Professor Doutor Fernando Alexandre.

FEIRA EM VILA FRANCA DA SERRA
A Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra tem levado a efeito, trimestralmente, a designada “Feira 

Franca” com o objetivo de animar a freguesia e promover os produtos locais, nomeadamente, no que 

concerne à gastronomia. 

O efeito desta iniciativa tem-se mostrado contagiante, sendo para muitos um ponto de encontro obrigatório.

MATANÇA DO PORCO EM NESPEREIRA
A matança do porco é uma antiga tradição que perdurou durante séculos, especialmente nos meios rurais. 

Hoje, apesar de algumas famílias o fazerem ainda com alguma regularidade, já não é comum enquanto 

atividade comunitária. O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Nespereira, associação guardiã da identi-

dade etnográfica dos nespereirenses, levou a efeito uma animada matança com as atividades paralelas.

FEIRA DE NABAINHOS
Promovido pela Associação de Melhoramentos de Nabainhos, teve lugar, nesta localidade, a primeira 

edição do Festival das Compotas, Licor e Folar da Páscoa. Nenhuma melhor do que a quadra Pascal para 

uma iniciativa deste género que, sendo a primeira vez a ser realizada, contou com a adesão de feirantes 

e muito público.

Na óptica da organização, esta será uma iniciativa para repetir nos próximos anos, já que mostrou ter 

potencialidades para se afirmar como uma feira de produtos tradicionais. 

A par da feira, houve ainda lugar para muito movimento, animação, workshops e espaços de degustação.

PROTOCOLO PARA AS OBRAS DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GOUVEIA
O Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Administração Interna, Professor Doutor Fernando Alexan-

dre, esteve em Gouveia a dia 11 de Abril, com o intuito de verificar o progresso das obras da ampliação 

e remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Gouveia, obras estas comparticipadas em 85% 

no âmbito do POVT.

Recorde-se que o atual quartel foi inaugurado em 1975 e, apesar de ter sido sujeito a obras de ampliação 

em 2004, necessitava urgentemente de uma intervenção, estando prevista a sua remodelação total, ao 

nível das cobertura, instalações elétricas, janelas, aquecimento, refeitório e salas de formação bem como 

da ampliação nas zonas do comando e operacional.
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ENCONTRO COM OS OLIVICULTORES DO CONCELHO DE GOUVEIA
Realizou-se no dia 17 de abril, na Delegação de Gouveia da DRAPCentro, uma ação de divulgação, subor-

dinada ao tema do Olival.

A primeira parte, em sala, teve como objetivo sensibilizar os agricultores, não só para a plantação, como 

para as técnicas culturais mais aconselhadas durante os períodos de formação e produção do olival.

Na componente prática, foram demonstradas as várias técnicas de poda, de acordo com a idade do olival.

VUELTA A CASTILLA Y LÉON 2015
Pierre Rolland foi o vencedor da “Vuelta a Castilha y Léon 2015”. Esta prova teve uma incursão por Por-

tugal, com passagem em Gouveia. 

Os gouveenses tiveram a oportunidade de usufruir da intensa atividade que esta prova envolveu, não só 

pela quantidade de atletas, mas sobretudo por todo o seu sistema de apoio.

IV MILHA URBANA CIDADE DE GOUVEIA 

O Núcleo de Desporto e Cultura de Gouveia, com a Colaboração da Câmara Municipal de Gouveia e da 

Associação de Atletismo da Guarda, levou a efeito, no passado dia 25 de Abril, a 4ª Milha Urbana Cidade 

de Gouveia em Atletismo.

A prova realizou-se num circuito fechado, entre a Câmara Municipal e o Mercado Municipal, num total de 

1 609 metros (Milha), e contou com a presença de atletas de vários escalões.

 

XII ENCONTRO DE CONCERTINAS EM VILA NOVA DE TAZEM
O Rancho Folclórico de Vila Nova de Tazem promoveu o XII encontro de concertinas. Participaram sete 

grupos, provenientes de várias zonas do País. Estes encontros, para além de constituírem um momento 

especial da cultura popular portuguesa, servem ainda para divulgar um instrumento bem português e 

que quase esteve perdido. 

Seria injusto não referir o nome de José Carlos Cardona, que tem sido o grande dinamizador de muitos 

grupos que surgiram, um pouco por todo o País e pela sua mão.

  

ENCONTRO DE QUADROS DA EDP DISTRIBUIÇÃO
A Direção de Rede e Clientes Mondego foi a anfitriã do Encontro anual das Direções de Rede da EDP Dis-

tribuição (6 no seu conjunto - Norte, Porto, Centro, Tejo, Mondego e Sul) que este ano se reuniram nas 

instalações do Parque da Senhora dos Verdes, em Cativelos, Gouveia.

No evento, em que foram debatidos os assuntos de maior relevância que marcam a agenda da EDP Dis-

tribuição, estiveram presentes cerca de 600 colaboradores, entre as quais a Administração da Empresa e 

os quadros superiores das estruturas organizativas internas, com maior proximidade junto dos cidadãos, 

parceiros de negócios e entidades locais. O encontro contou, ainda, com a presença do presidente da Câ-

mara Municipal de Gouveia, Luís Tadeu, do presidente da Assembleia Municipal de Gouveia, Gil Barreiros, 

e de Martins da Costa, Administrador Executivo do Grupo EDP, a quem coube encerrar o encontro.

MARCHA DE SANTO ANTÓNIO EM GOUVEIA
Por iniciativa do Escola Velha – Teatro de Gouveia – voltou a desfilar-se pelas ruas de Gouveia em honra 

do S. António. A juventude, trajada como mandam as regras das festas populares, empunharam os arcos 

engalanados e lá seguiram pela Cardia e Biqueira com regresso ao Bairro do Castelo, cantando de voz 

afinada, a marcha da autoria de Jorge Ferreira Penicheiro e executada por elementos da Filarmónica de 

Paços da Serra.
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XXVIII ENCONTRO DE COROS DE GOUVEIA
O Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia levou a efeito o 

XXVIII Encontro de Coros de Gouveia, a 27 de junho último. Como já vem 

sendo habitual, o espetáculo contou com a participação de três grupos 

corais convidados.

Estiveram presentes o grupo “Chorus Auris”, da Academia de Música Ban-

da de Ourém, o grupo Coral de Grado (Oviedo – Espanha), o Grupo Coral 

da Casa do Povo da Camacha (Madeira) e naturalmente o grupo anfitrião.

Durante a tarde, houve lugar a uma receção de boas vindas a todos os 

grupos no Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde usaram da palavra o 

Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia, Luís Mendes, 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Luís Tadeu, e o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz (Região Autónoma 

da Madeira), Filipe Martins de Sousa.  

INSTITUTO DE GOUVEIA PROMOVEU INFORPARTY
A grande festa dos videojogos e do entretenimento digital instalou-se em 

Gouveia, no dia 27 de junho nas instalações do Teatro Cine, com a 3º edi-

ção da Inforparty, organizada pelas turmas do curso Técnico de Informática 

de Gestão do Instituto de Gouveia – Escola Profissional.

Assim, os fãs e entusiastas dos videojogos (163 jogadores + visitantes) 

encontraram o maior espaço lúdico da região, onde se realizaram torneios 

dos jogos que mais se destacam no momento (Counter Strike: Global Of-

fensive,  League of Legends e FIFA 2015). Os participantes e visitantes 

tiveram ainda a oportunidade de experimentar/jogar diversos jogos em 

playstation 3, playstation 4, Wii e Xbox.

Os participantes/visitantes dos diferentes distritos (Castelo Branco, Guar-

da, Viseu, Coimbra, Braga, Aveiro) e de diferentes faixas etárias (14 às 28 

anos) destacaram as ótimas condições/organização/ambiente do evento, 

bem como a partilha de experiências e conhecimentos que conseguiram 

através deste evento, demonstrando vontade de participar na próxima 

edição, que decorrerá no último sábado de junho de 2016.

111º ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE GOUVEIA
Os Bombeiros Voluntários de Gouveia festejaram o seu 111º aniversário, 

no passado dia 5 de Julho. A cerimónia oficial decorreu no Largo Alípio de 

Melo e contou com a presença de várias entidades distritais e nacionais, 

ligadas a esta instituição humanitária.

No final da cerimónia, foi ainda assinado um protocolo entre o Município 

de Gouveia e as quatro associações humanitárias do concelho, referente à 

aquisição de um equipamento de carregamento de garrafas de ar compri-

mido, que irá servir as corporações em causa.
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A Cidade de Gouveia - mais concretamente o Parque da Senhora dos Verdes - foi o 

palco, entre os dias 15 e 17 de maio, de um dos maiores eventos desportivos que  

já este ano se realizaram em Portugal. A jornada portuguesa do Mundial de Endu-

ro, cuja organização esteve a cargo da FozMotor, trouxe até à região da Serra da 

Estrela a elite mundial da modalidade, entre os quais vários campeões do mundo. 

De destacar, no setor masculino, a presença de campeões como Mathias Bellino, 

Antoine Meo, Christophe Nambotin, Alex Salvini ou Ivan Cervantes. No setor fe-

minino as atenções estiveram centradas na atual campeã, a espanhola Laïa Sanz.

O GP de Portugal de Enduro, (uma das etapas do Campeonato do Mundo de En-

duro) que teve um prólogo na sexta-feira e um traçado de 50 quilómetros, a per-

correr por três vezes, tanto no sábado como no domingo, contou com a presença 

de cerca de 20.000 pessoas, que se distribuíram ao longo do traçado, procurando 

sempre os melhores locais para verem os melhores pilotos de Enduro do mundo. 

Os termómetros marcaram temperaturas invulgarmente altas para a época, o que 

dificultou ainda mais a vida dos pilotos, num percurso que para muitos foi de uma 

dificuldade extrema. Contudo, foi essa mesma dificuldade que fez com que esta 

3ª etapa do Campeonato do Mundo de Enduro, realizada no concelho de Gouveia, 

se tornasse tão espetacular. 

No final dos dois dias de competição foram muitas as vozes, de pilotos e res-

ponsáveis de equipas, a destacar a dureza mas, também, a espetacularidade do 

percurso e a excelente organização deste GP de Portugal Gouveia 2015.

Para Luís Tadeu Marques, presidente da Câmara Municipal de Gouveia, o GP de 

Portugal teve uma “relevância fundamental” em Gouveia, permitindo “uma gran-

de visibilidade ao município”, através de “um evento de renome mundial”.

CAMPEONATO DO MUNDO DE ENDURO



BOAS FÉRIAS!
Finalmente!... As tão esperadas férias. Mas para que tudo corra bem é preciso pla-

near e respeitar alguns cuidados, antes e durante as mesmas. Já falámos dos cui-

dados que deve ter, não partilhando as suas férias com todos, sobretudo, nas redes 

sociais, assim como a atenção que deverá prestar ao tipo de negócio e liquidação, 

se vai arrendar casa/apartamento e ao local, para prevenir possíveis acidentes, 

sobretudo, se tiver crianças.

Nunca é demais, lembrar e recomendar uma revisão ao carro; evitará possíveis 

surpresas desagradáveis ou aborrecimentos.

Atenção à ingestão de álcool; poderá parecer-nos pouca a quantidade, mas poderá 

ser o suficiente para fazer a diferença numa reação atempada e atenta a algo me-

nos bom. Conduza bem repousado, e respeite as regras de trânsito e de segurança 

de todos os ocupantes do veículo. Também, importante, para evitar o estado de 

fadiga, é manter arejado o veículo, ligar o rádio, beber muita água e alimentar-se 

numa base de refeições ligeiras.

Lembre-se que as crianças têm também as suas necessidades. Assim, antes que 

elas peçam para fazer chichi (e quase sempre o fazem quando já estão aflitinhas), 

faça algumas paragens e incentive-as a ir à casa de banho. Evitará o stresse de ter 

que se preocupar em chegar mais rápido, a um sítio onde os pequenos se possam 

aliviar.

E, já agora, espero que se tenha lembrado de verificar se as vacinas das crianças 

estão atualizadas. E não esqueça um estojo de primeiros socorros, que contemple 

todas as necessidades familiares. Estou a lembrar-me de um medicamento para as 

picadas de insetos, mas também me estou a lembrar de protetores solares, sobre-

tudo, e adequados para as crianças.

Leve roupa e calçado adequados, sem esquecer os chapéus. Ah!... Dê atenção a 

alguns brinquedos ou jogos para as crianças. Eles esperam que não se esqueça, e 

você vai desejar não se ter esquecido!

Já chegou ao destino? Então, está na hora de observar outros cuidados. Vigie as 

crianças de perto. Seja praia, rio ou piscinas, o perigo está sempre à espreita. Na 

praia, obedeça à sinalização. Entre outros cuidados, não se aproxime das arribas… 

se quer sombra, leve consigo um guarda sol. 

Não permita aos miúdos os saltos para a água… e isto é também extensivo a si! 

Nunca se sabe o que poderá estar no fundo… uma rocha, por exemplo! Acredite, 

pelo grande amuo hoje, eles vão agradecer-lhe mais tarde na vida. E atenção às 

praias fluviais! Parecem mais inofensivas, mas oferecem tantos ou mais perigos 

que o mar. Podem ter fundões, correntes, objetos submersos, a água é mais fria…

Acondicione corretamente os alimentos e ingira muitos líquidos.

Se pretende fazer grandes caminhadas e não conhece bem os percursos, ou se eles 

oferecerem algum perigo, faça-se sempre acompanhar. Em todo o caso, dê sempre 

conhecimento do que planeia fazer, a pessoas que lhe sejam próximas.

Outra coisa… foi de férias!... Mas não esqueceu ninguém da família, pois não? Refi-

ro-me aos seus familiares de quatro patas. Não abandone os seus animais! Se não 

os puder levar consigo, procure alguém para tomar conta deles. Não cause trauma 

aos seus filhos, não inflija sofrimento aos seus amiguinhos. Eles sabem retribuir 

amor… mas não sabem como lidar com a dor!

Seja feliz nas férias, fazendo felizes todos os que o rodeiam.

Boas férias!
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No último semestre de 2014, o Teatro Cine de Gouveia encerrou a sua programa-

ção anual com seis meses cheios de momentos únicos, onde o Cinema e a Música 

assumiram o papel principal. 

A variada programação deste semestre resultou da parceria com os agentes cultu-

rais locais e outros Municípios, no âmbito da CULTREDE 2011 - 2013 rede de progra-

mação de equipamentos culturais do Quadro de Referencia Estratégico Nacional. 

Foram meses empenhados na organização de uma proposta cultural diversificada, 

que contribuiu para um reforço dos agentes culturais do Concelho, e permitiu o 

acesso a espectáculos de grande qualidade à população, fidelizando novos públicos.

Neste semestre o Cinema ganhou novo folêgo com o cinema digital, após o inves-

timento do Município na aquisição de máquina de projeção digital 3D. Os especta-

dores regressaram no dia 19 de Setembro ao Teatro Cine para assistir a filmes mais 

atuais, aproximando a programação do auditório às estreias mais recentes dos 

grandes complexos de cinema. 

Novembro foi especial, estávamos no mês em que celebramos a inauguração do 

Teatro Cine de Gouveia, e o espetáculo escolhido foi do grande músico e composi-

tor João Tempera, que após quatro anos a escrever e a compor, dezoito meses em 

estúdio e cerca de trinta músicos colaboradores, nos apresentou treze temas que 

constituíram o seu novo projecto “João e a Sombra”.

Em dezembro, no ano em que se estreou com um disco, que depois de ter sido 

entusiasticamente recebido pela crítica especializada, foi considerado o melhor ál-

bum nacional do ano, por publicações de referência como a Blitz, o Expresso, o Pú-

blico, a Time Out e mesmo os Globos de Ouro; e tendo atingido vendas que lhe va-

leram um Disco de Ouro; Gisela João encheu o Teatro Cine de Gouveia com o fado. 

O Natal também chegou ao Teatro, com as Escolas em Festa, onde as crianças e 

adultos viveram outros momentos de felicidade, através do Cinema. 

No primeiro semestre de 2015, a programação começou com o Cantar das Janeiras 

e com MATGouveia do Instituto de Gouveia - Escola Profissional. Um começo de 

ano que reafirma a estratégia do Teatro Cine, no que se refere à permanência das 

Associações do concelho na sua programação.

Março marcou o encerramento das comemorações do Centenário do Notícias de 

Gouveia com a Associação de Beneficência Popular de Gouveia a contribuir para a 

programação deste mês, em mais um momento cultural de grande qualidade, com 

os músicos ingleses Claire Martim & Joe Stilgoe.

QUANDO O DESAFIO
É A CULTURA

Em abril comemorámos a Revolução com a peça de teatro “Cicatriz ou a Mulher 

que foi Mordida por um Leão”, da Companhia Teatral da ACERT de Tondela. Esta 

produção fez-nos lembrar que nos tempos que atravessamos, a realidade cavalga 

desbragadamente o absurdo. O humor tem de se reinventar a cada momento, tal é 

a velocidade com que o fantástico das situações e as personagens que lhe dão sus-

tento, trocam de pele. O Trigo Limpo teatro ACERT voltou a fazer uma incursão, por 

um género dramático desafiante. Um texto criado por Carlos Santiago fez emergir 

uma dramaturgia que evolui no processo de ensaios, em leituras que testaram as 

intencionalidades, as potencialidades e a afinação da escrita teatral. 

Em maio cantámos Pessoa, e associámo-nos às comemorações do Centenário da 

Revista Orpheu, com o concerto do cantor-compositor italiano, Mariano Deidda que 

adotou Portugal como a sua segunda pátria: depois de ter escolhido o nosso país 

para a rodagem de telediscos para o seu disco de 1998, “Lera dei Replicanti”, e de 

ter participado na Expo 98; o seu trabalho discográfico, “Deidda Interpreta Pessoa” 

tornou-o conhecido um pouco por todo o mundo. Aqui, Deidda musicou poemas de 

Fernando Pessoa, adaptados para italiano por Antonio Tabucchi e acompanhados 

por um quarteto acústico de piano, violoncelo, contrabaixo e saxofone.

Junho foi mês de festas de encerramento do ano letivo das várias associações locais 

e culminou, de forma brilhante, com o XXVIII Encontro de Coros do Orfeão da Santa 

Casa da Misericórdia de Gouveia.
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GOUVEIA 
ART ROCK 2015
O Gouveia Art Rock 2015 contou, mais uma vez, com nomes emblemáticos da mú-

sica progressiva. O lendário baixista dos Pink Floyd, Guy Pratt, foi um dos músicos 

que constituiu o cartaz da 13ª edição, que  decorreu no Teatro Cine de Gouveia a 

1 e 2 de Maio.

Ao longo destes dois dias, passaram pelo palco do Teatro Cine de Gouveia, oito 

grupos provenientes de vários países da Europa, mantendo a ligação às raízes eu-

ropeias da música progressiva. Estiveram entre nós os portugueses Uxu Kalhus, o 

pianista Bobo Stenson (Suécia), o regresso dos California Guitar Trio (EUA/Bélgica/

Japão), os míticos Renaissance (Inglaterra/EUA), Syndone (Itália), os Curved Air 

(Inglaterra), Guy Pratt (Inglaterra), e encerraram esta edição os Magma (França), 

naquele que foi o regresso mais aguardado do Festival.

O Gouveia Art Rock é um festival de música progressiva, que se realiza em Gouveia, 

Portugal, desde 2003. Organizado pelo Município de Gouveia, este festival trans-

formou-se num acontecimento de referência à escala mundial. É o único festival 

português, dedicado exclusivamente às várias linguagens do chamado da música 

progressiva.

O Teatro Cine, é pois, o local onde confluem todas as abordagens culturais que vão, 

desde as propostas das entidades locais, até aos músicos e ator que convidamos a 

partilhar o palco com a comunidade local, naquele que é o grande desafio - a apro-

ximação dos Cidadãos à descoberta de novos caminhos culturais, num concelho em 

que a Cultura é sinónimo de participação e de partilha de uma identidade muito 

própria, única e vincada em cada um. 

UXU KALHUS 

MAGMA 

SYNDONE  
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 
VERGÍLIO FERREIRA
FEIRA DO LIVRO 2014
Inserida nas Festas da Cidade, a Festa do Livro teve lugar entre os dias 8 e 11 de Agosto. 

Estiveram presentes as maiores Editoras do pais: Porto Editora, Bertand, Leya e etc. 

Houve também lugar para um espaço infantil e para leituras e a realização de ateliers.

No dia 10 de agosto, domingo, teve lugar, pelas 18 horas o lançamento do Livro de 

João Rebocho “Eu Também Conheço Fernando Pessoa”.

CERIMÓNIA DE ENTREGA DO PRÉMIO VERGÍLIO FERREIRA 2014
No dia 8 de agosto teve lugar, no auditório da Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, 

a cerimónia de Entrega do Prémio Vergílio Ferreira 2014.

O galardão, no valor de 4 mil euros, foi atribuído a Jorge Costa Lopes pela obra 

“Sobre o Riso e Cómico em Vergílio Ferreira”.

O valor da cultura para o Concelho de Gouveia foi o mote para a intervenção do 

Presidente da Câmara de Gouveia que enalteceu o trabalho que se tem vindo a 

desenvolver, nesta área. 

AÇÕES DE PROMOÇÃO DE LEITURA NO ÂMBITO DO PNL
A Biblioteca Municipal de Gouveia promoveu ações de leitura em todas as escolas do 1º 

CEB e Jardins-de-Infância do Concelho de Gouveia, bem como em algumas IPSSs.

A partir de várias poesias os alunos entraram em contacto com o texto poético. No 2º 

Período escolar realizou-se uma maratona de leitura.

Em ambos os momentos, houve tempo para uma conversa com os alunos sobre as mes-

mas, discutindo também a importância que a leitura tem na vida de cada pessoa.

CONTOS À SOLTA
Desde outubro até março a Biblioteca recebeu, no âmbito da actividade “Contos à 

Solta”, todos os Jardins-de-Infância do Concelho. As crianças tiveram oportunidade 

de ouvir uma história ou um conto infantil, em diferentes suportes, tendo experi-

mentado momentos lúdicos e conhecendo a biblioteca, também,  como um espaço 

de histórias vivas.

Após a narração do conto, as crianças foram convidadas a participar em ateliers, 

onde criaram as personagens principais da história, em diversos materiais.

TEATRO INFANTIL: PORQUE BOCEJAS… PRINCESA?
No dia 15 de outubro, a Biblioteca proporcionou aos alunos do 1º ciclo uma peça 

de teatro Infantil.

“Porque Bocejas... Princesa? É a história de um castelo amarelo, de um rei com uma 

coroa de ouro e de uma princesa que bocejava a toda a hora”. Uma história que nos 

fala de um reino maravilhoso onde algo de estranho se passa... a princesa não para 

de bocejar... Um dia aparece um rapaz um tanto atrapalhado e com a língua ensari-

lhada... Será que ele irá conseguir ajudar a princesa ou também ficará a bocejar sem 

parar?! Uma história que prova que a amizade é um tesouro muito valioso. Um teatro 

de marionetas e de objetos que ganham vida com pozinhos de perlim pim pim. 

Um espetáculo onde a cumplicidade, a fantasia e o sonho abrem as portas ao mun-

do das histórias de encantar, a pensar nos livros e na leitura.

HISTÓRIAS VIVIDAS
Os jardins-de-infância do Concelho de Gouveia, no dia 15 de outubro, deslocaram-

se à Biblioteca Municipal para assistirem a uma sessão de contos.

Nesta atividade recorreu-se à técnica de expressão dramática permitindo às crian-

ças viverem momentos de forma criativa.

A ação ficou a cargo do grupo “Aqui há gato”.

FEIRA DO LIVRO 2014  

CERIMÓNIA DE ENTREGA DO PRÉMIO VERGÍLIO FERREIRA 2014  

AÇÕES DE PROMOÇÃO DE LEITURA NO ÂMBITO DO PNL  

HISTÓRIAS VIVIDAS  
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EXPOSIÇÃO 100 ANOS 100 FESTAS
Integrado no programa das Festas do Senhor do Calvário e assinalando, em 

simultâneo, o centenário do Notícias de Gouveia, a Biblioteca Municipal 

Vergílio Ferreira, promoveu uma exposição de cem primeiras páginas do 

citado periódico, correspondentes a outras tantas festividades do Senhor 

do Calvário. 

A referida exposição, nas Galerias João Abel Manta, referia oportunamente 

e com algum desenvolvimento, acontecimentos históricos notáveis do último 

século português, conjugando-os com ocorrências locais. Desta forma, enri-

queceu e beneficiou a já de si excelente qualidade gráfica, estética e científica 

da exposição.

APRESENTAÇÃO DA OBRA “AS AVENTURAS DO JOÃOZINHO NA 
TERRA DOS DIREITOS”
Teve lugar no dia 8 de abril, no Teatro-Cine de Gouveia a apresentação da obra “As 

Aventuras do Joãozinho na Terra dos Direitos”, uma iniciativa da Biblioteca Munici-

pal e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Gouveia.

O livro vem no seguimento das actividades de promoção de leitura, que a Biblio-

teca tem organizado, e da sensibilização que a CPCJ de Gouveia realiza junto do 

público escolar.

“As Aventuras do Joãozinho na Terra dos Direitos” é uma obra imaginada por crian-

ças para crianças.

O evento, contou ainda com a interpretação de um hino. 

Todas as crianças do pré –escolar estiveram presentes e receberam um livro.

A sessão contou com a presença do juiz Armando Leandro, da CPCJ Nacional e do 

Presidente da Câmara de Gouveia, Luís Tadeu.

EXPOSIÇÃO 100 ANOS 100 FESTAS  

APRESENTAÇÃO DA OBRA “AS AVENTURA DO JOÃOZINHO NA TERRA DOS DIREITOS”  



No ano em que se comemora o 30.º aniversário do Museu Municipal de Arte Mo-

derna Abel Manta, o Município promoveu o lançamento de uma edição especial 

do Prémio Abel Manta de Pintura.

Os concorrentes à 6ª edição do Prémio puderam entregar as suas obras entre 

1 de fevereiro e 18 de abril, e a decisão do júri de seleção foi tornada pública 

a 25 de maio. A dupla homenagem a Abel Manta fica assinalada com a atri-

buição do Prémio a Analphabetic Lovers, do artista plástico João Noutel, que 

poderá ser apreciada a partir de 7 de agosto, dia marcado para a sessão pública 

de entrega do Prémio ao vencedor, e inauguração da exposição de todos os 

trabalhos selecionados.

Mas outros tipos de público estiveram na mira das atividades programadas por 

este Museu.
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MUSEU ABEL MANTA
Sinfonia Luminosa, exposição de pintura de Alberto d’Assumpção, esteve patente 

ao público nos meses de março e abril. E 1 Hora com o Museu levou aos lares e cen-

tros de dia do concelho Pau de Fileira, de autoria da pintora Maria Keil, que assina, 

também, as ilustrações do livro. Os grupos de idosos foram, ainda, convidados a 

visitar o Museu, tendo, no fim realizado um atelier de modelagem ou de desenho, 

a partir das obras que mais gostaram.

A itinerância escolar de inverno (2º período letivo) levou a todas as escolas e jar-

dins de infância do concelho, O Senhor que Pintava Letras, sobre a vida e obra do 

artista plástico João Vieira; no 3º período foi a vez das escolas visitarem o Museu, 

participando na oficina experimental Ideias Luminosas, com que o Museu quis 

assinalar o Ano Internacional da Luz. Nas férias da Páscoa, grupos de crianças dos 

ATL participaram no atelier Transparências e Sobreposições e, nas férias de verão,  

divertem-se com a construção de Objetos 3D.
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O Turismo, por si só, é um dos principais vetores de desenvolvimento da Serra da 

Estrela e nomeadamente do concelho de Gouveia.

Gouveia tem-se tornado num importante polo de atratividade turística, estando 

assim à disposição do visitante/turista, infraestruturas de apoio que suportam a 

sua visita/estada de forma agradável e tranquila. O concelho elenca diversos tipos 

de alojamento com um vasto número de camas, possibilitando, desta forma, ao 

visitante, uma estadia aprazível e cómoda.

Os recursos culturais e naturais do concelho são fatores de atratividade e de desen-

volvimento, dos respetivos valores patrimoniais e ambientais. Contudo, este de-

senvolvimento deve respeitar o património natural e cultural das populações, para 

tal, esta região, deve conservar a sua identidade, o carácter único que a singulariza. 

Temos à espera de quem nos visita espaços verdes, onde a natureza predomina e 

onde se estabelece uma relação entre o homem e os valores ambientais. O Par-

que Ecológico de Gouveia é, cada vez mais, um espaço onde se conjuga o lazer e 

a educação ambiental, privilegiando a interpretação dos seus recursos - a flora e 

a fauna - numa prespetiva cada vez mais turística e pedagógica. Aberto há já 16 

anos, portanto, quase atingir a maioridade, o Parque Ecológico tem uma missão 

muito específica, no que se distingue dos restantes Parques, isto é, na sensibi-

lização e educação ambiental, na valorização dos aspetos didáticos, através de 

ferramentas naturais, nomeadamente, a fauna e a flora, assim como a fomentação 

da perceção do visitante, não tanto para a mera exposição dos animais, mas para 

a compreensão da relação do animal com o seu habitat natural. Estes são objetivos 

muito específicos que tentamos transmitir a todos aqueles que nos visitam.

Cada vez mais, o Parque Ecológico tem assumido um importante papel junto da co-

munidade, principalmente junto dos mais novos, pois muitos são aqueles que nos 

procuram, usufruindo assim de momentos de lazer e aprendizagem; também a dimen-

são educativa não se deve dissociar do Turismo, pois, numa simples visita ao Parque 

Ecológico, o visitante tem a possibilidade de experienciar dinâmicas de aprendizagem 

diferenciadoras e únicas, nomeadamente a interpretação dos fenómenos naturais das 

espécies e dos seus habitats. A base da estratégia turística do Parque Ecológico é a sua 

sustentabilidade ecológica, visando fundamentalmente o desenvolvimento do espaço, 

através da manutenção e preservação das espécies que ali se encontram, preservando 

sempre a biodiversidade e os recursos biológicos existentes. No sentido de melhorar as 

condições do Parque, o município investiu recentemente na construção de uma área de 

quarentena que irá permitir o controlo sanitário dos animais que entrem neste espaço.

O Turismo e a Educação são áreas que se conjugam neste Parque, na crença de que, 

futuramente, possamos oferecer uma diversidade de programas educativos alicer-

çados no património natural e ambiental, sendo o principal benificiário a comuni-

dade local e consequentemente o turista/visitante. Se calhar ainda é cedo para tão 

ambicioso projeto, aparentemente tão radical. Ou talvez não!

TURISMO E PARQUE ECOLÓGICO
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UNIVERSIDADE SÉNIOR
A Universidade Sénior Gouveia (USG) arrancou no dia 07 de abril, com cerca 

de 20 alunos inscritos.

Este é um projeto de três entidades parceiras, o Município, a Escola Apos-

tólica Cristo Rei e o Agrupamento de Escolas, que têm como missão funda-

mental a promoção do envelhecimento ativo e a valorização dos seniores. 

A Universidade Sénior de Gouveia conta com a colaboração de um corpo 

docente voluntário, que orienta diversas áreas, como as Tecnologias de In-

formação e Comunicação (TIC), a Educação Física, a Música, as Expressões 

Plásticas, o Património Cultural, o Inglês, as Ciências na Vida, a Saúde, entre 

outras. A USG desenvolve, ainda, outras atividades, como sejam as visitas te-

máticas, os workshops, os encontros culturais, os intercâmbios; mas também 

as atividades decorrentes das propostas apresentadas pelos alunos seniores.

A USG está sediada nas instalações da Escola Apostólica Cristo Rei (Semi-

nário de Gouveia), onde decorrem a maioria das atividades letivas, com 

exceção das TIC, que funcionam na Escola Secundária de Gouveia. As ati-

vidades são desenvolvidas em regime diurno, preferencialmente durante 

o período da tarde.

Este é um projeto de e para a comunidade e, neste sentido, todos os senio-

res do concelho, com idade igual ou superior a 50 anos, podem inscrever-se 

como alunos.

Assim como todas as pessoas que tem interesse e aptidões para partilhar 

conhecimentos o podem fazer, como professor voluntário.

As inscrições, e a consulta de outras informações (horário, disciplinas, paga-

mentos), podem ser efetuadas no Gabinete de Apoio ao Munícipe (Câmara 

Municipal), na Escola Secundária de Gouveia e na Escola Apostólica Cristo 

Rei (Seminário).

AUTARQUIA DE GOUVEIA GALARDOADA COM O PRÉMIO 
DE “AUTARQUIA FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL”
A autarquia de Gouveia recebeu, pelo segundo ano consecutivo, no dia 19 

de novembro, numa cerimónia realizada na Associação Nacional de Muni-

cípios em Coimbra, a “Bandeira Verde” que distingue as “autarquias fami-

liarmente responsáveis”. 

Este reconhecimento, feito pelo Observatório das Autarquias Familiarmente 

Responsáveis (OAFR), resulta de um inquérito realizado a nível nacional ao 

qual responderam 102 autarquias, tendo sido distinguidas 39. Este inquérito 

analisa as várias políticas de família implementadas pelos municípios em 

dez áreas de atuação: apoio à maternidade e paternidade; apoio às famílias 

com necessidades especiais; serviços básicos; educação e formação; habita-

ção e urbanismo; transportes; saúde; cultura, desporto, lazer e tempo livre; 

cooperação, relações institucionais e participação social; e outras iniciativas.

Esta prestigiada distinção vem, mais uma vez, premiar a autarquia de Gou-

veia pela sua excecional política de apoio à família, traduzida em várias 

medidas como por exemplo: tarifas especiais de água para famílias nume-

rosas, ou em situação de fragilidade económica; apoio financeiro de 1000€ 

ou 1250€ para nascimentos/adoções; comparticipação da mensalidade da 

creche para famílias que beneficiam do escalão 1, 2 e 3 do abono de fa-

mília; comparticipação total dos livros escolares e cadernos de atividades a 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico com o escalão 1 e 2 do abono de família; 

atribuição de bolsas de estudo de caráter social e de mérito escolar; trans-

portes escolares gratuitos para todos os alunos; comparticipação em 30% 

dos medicamentos e apoio financeira na aquisição de óculos e próteses 

dentárias a idosos e famílias em situação de maior fragilidade socioeconó-

mica; apoio alimentar e em bens de primeira necessidade a famílias em 

situação de carência. Estas e muitas outras medidas, tão ou mais relevantes,  

fazem da autarquia de Gouveia, pelo segundo ano, uma das autarquias do 

país, mais amigas da família.

PROGRAMA INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA
O Programa de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família entrou em vigor em 

março de 2014 e apoiou, até ao momento, cerca de 90 famílias do concelho. 

Esta é uma das iniciativas que se insere nas políticas ativas do Município de 

Gouveia, para combater a baixa taxa de natalidade e promover a fixação de 

jovens, e traduz-se num subsídio pecuniário (1000€ ou 1250€) sob a forma 

de reembolso de despesas elegíveis, a atribuir aos nascimentos e adoções 

ocorridas a partir de março de 2014, com a aquisição de bens e serviços 

considerados indispensáveis ao desenvolvimento saudável e harmonioso 

da criança. O Município de Gouveia auxilia, ainda, financeiramente, a fre-

quência de creche entre os 3 e os 36 meses de idade (apoio indexado ao 

escalão do abono de família).

Para além destes apoios a autarquia, em parceria com instituições bancárias 

locais (BPI, Crédito Agrícola, Montepio Geral e Novo Banco), entregou, no 

início do ano, cerca de 70 contas poupança, no valor de 75€, aos bebés 

nascidos e registados no concelho de Gouveia em 2014. O primeiro menino 

e a primeira menina nascidos em 2015, registados no concelho de Gouveia, 

receberam, também um cheque de 250 euros. Este prémio resultou da par-

ceria entre o Município de Gouveia e o balcão de Gouveia do Novo Banco.
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LANÇAMENTO DO LIVRO “AS AVENTURAS DO 
JOÃOZINHO NA TERRA DOS DIREITOS” 
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Gouveia, em parceria com 

o Município de Gouveia e a Fundação Calouste Gulbenkian, lançaram o livro 

“As Aventuras do Joãozinho na Terra dos Direitos”.

Este é um livro criado com e para as crianças e revela a imaginação, a cria-

tividade, a sensibilidade e as aprendizagens de todos os seus “pequenos 

autores”, revelando a consciência dos seus direitos e deveres.

A cerimónia de apresentação do livro, realizada no dia 08 de abril, contou 

com a presença do Presidente da CPCJ Nacional, Dr. Juiz Armando Leandro, o 

Presidente da Câmara de Gouveia, Dr. Luís Tadeu e a Presidente da CPCJ de 

Gouveia, Dra. Laura Pinto da Costa. E, como não poderia deixar de ser, este 

evento não teria sentido sem a presença dos autores do livro - as crianças 

que através da sua imaginação criaram esta obra e de todos aqueles que 

apoiaram este processo criativo, os educadores e os assistentes operacionais. 

CICLO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO: 
“À CONVERSA COM…”
No âmbito das comemorações do mês de abril, Mês da Prevenção dos Maus 

Tratos na Infância, a CPCJ de Gouveia, em parceria com a autarquia, iniciou 

um ciclo de ações de sensibilização intitulado “À Conversa com…”.

Este ciclo foi inaugurado com a APAV, que explorou as temáticas abordadas 

no livro, lançado recentemente pela mesma associação, intitulado Manual 

Crianças e Jovens vítimas de violência: compreender, intervir e prevenir. 

A Ação contou com a presença de profissionais de várias áreas e incidiu 

sobre quatro formas de violência (maus-tratos, violência sexual, bullying e 

violência no namoro), e teve como objetivo central levar estes profissionais 

a refletir sobre o diagnóstico e sinalização de situações de risco e a eficácia 

das estratégias de intervenção.

EDUCAÇÃO

ENTREGA DA 1ª TRANCHE DO APOIO ÀS DESLOCAÇÕES 
DO ENSINO SUPERIOR
O Município de Gouveia entregou, no dia 16 de fevereiro, a primeira tranche 

do subsídio referente ao Apoio às deslocações do Ensino Superior, corres-

pondente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, num 

total correspondente a 5.800,00€. 

No presente ano letivo a autarquia apoia 97 estudantes do ensino superior 

através deste mesmo programa.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA E DIA ECO-ESCOLAS
No dia 1 de junho o município de Gouveia, com a colaboração da ABPG e dos 

vários parceiros do projeto Eco-Escolas, comemorou no Parque da Senhora 

dos Verdes, o Dia Mundial da Criança e, em simultâneo, o Dia Eco-Escolas.

Neste dia as crianças do pré-escolar e 1º CEB do Concelho participaram em 

diversos ateliers temáticos, saltaram nos insufláveis, brincaram livremente 

e assistiram à peça de teatro musical “Cinderela”.

As brincadeiras, as gargalhadas, as palmas e a alegria foram uma constante 

neste dia especialmente dedicado às crianças.
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ECO-ESCOLAS
O Eco-Escolas é um programa internacional que pretende encorajar ações e reco-

nhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação 

Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

No concelho de Gouveia, em 2013/14, estiveram inscritas, no Programa Eco-esco-

las, 5 escolas que obtiveram o galardão da Bandeira Verde Eco-Escolas. A entrega 

das Bandeiras Verdes ocorreu a 15 de outubro de 2014, em Vila Nova de Gaia. 

As Eco-Escolas galardoadas exibiram, ao longo deste ano letivo, a sua Bandeira 

Verde - o prémio pelo mérito do seu trabalho a nível das suas boas práticas de 

sustentabilidade ambiental.

Com o começo do novo ano letivo teve, também, início mais um ano do Programa 

Eco-Escolas, com novas inscrições:

• Jardim de Infância de Gouveia,

• EB1 de Gouveia (que engloba também a EB1 e Jardim de Infância de S. Paio, EB1 

 de Moimenta da Serra e a EB1 e Jardim de Infância de Paços da Serra);

• EB1 de Vila Nova de Tazem;

• Jardim de Infância do ABPG;

• Jardim de Infância da Fundação “A Nossa Casa”; 

• Jardim de Infância da Casa do Povo de Vila Nova de Tazem;

• Escola Secundaria de Gouveia,

num total de 7 inscrições e cerca de 500 alunos envolvidos. 

O programa Eco-Escolas é contituído pelo “Conselho Eco-escolas”, um grupo de par-

ceiros e associações, que contribuem para a concretização das acções de sensibili-

zação planeadas pelo Cordenador Eco-escolas. Este ano o programa contou com os 

seguintes parceiros: 

• Câmara Municipal de Gouveia

• ICNF - PNSE

• CERVAS

• PSP

• GNR

• Bombeiros Voluntários de Gouveia

• Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Tazem

• Junta de Freguesia de Gouveia

• Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem

• URZE

• Empresa Sarah Trading

• GAF

Ao longo do ano, o Gabinete de Ambiente organizou uma série de ações de sen-

sibilização ambiental, nas quais foram abordadas as diversas temáticas do pro-

grama (resíduos, água, energia, agricultura biológica, florestas, biodiversidade e 

alterações climáticas).

No primeiro período escolar, a temática abordada foram os resíduos, através  

da 3ª edição do “Concurso de Postais de Natal Reciclados” e da “Construção 

de Objetos de Natal Reciclados”, na abordagem do subtema “reutilização 

de resíduos”. 

A 3.ª edição do concurso dos Postais de Natal Reciclados teve bastante adesão com um 

total de 66 postais participantes. Todos foram avaliados pelo júri composto pela CMG, 

pela empresa Sarah Trading, pela Quercus - Núcleo Regional da Guarda e pela Associa-

ção de Municípios do Planalto Beirão. O nome dos vencedores foi conhecido durante 

as celebrações do Dia Mundial da Criança, no Parque Senhora dos Verdes, onde foram 

entregues os respetivos prémios. O 1.º classificado foi o Jardim de Infância da Casa do 

Povo de Vila Nova de Tazem, o 2.º classificado foi o Jardim-de-Infância de Gouveia e o 

3.º lugar foi para uma aluna do 3.º ano da EB1 de Gouveia. 

Ainda durante o 1º período escolar foi lançado, às escolas aderentes ao Programa 

Eco-escolas, o projecto de construção de uma árvore de natal orgânica, projecto este 

que teve uma entusiasmante participação de toda a comunidade eco-escola. Cada 

eco-escola ficou responsável pela elaboração de enfeites de Natal orgânicos, com 

possibilidade de uso de resíduos não orgânicos. 

O gabinete de Ambiente da Autarquia deu uma ajudinha com a construção de inú-

meras guirlandas de Natal orgânicas, que conferiram à árvore de natal uma grande 

diversidade de cores. Foi instalada em frente ao edifício da Câmara Municipal e 

permitiu que toda a comunidade pudesse desfrutar de uma árvore de Natal original 

e muito elogiada por quem a observou.



Logo no início do segundo período, foi realizada uma ação teórica com o titulo “Lixo! 

O que é?” e “– Lixo + Reciclagem”. O Carnaval não ficou esquecido, e foi desenvolvi-

da uma ação de construção de “Máscaras de Carnaval recicladas”. 

Este ano a Páscoa teve um forte aroma a reciclagem. Com a compra do Kit da “The 

Greatest Candle”, foram preparadas velas ecológicas a partir dos óleos alimentares 

usados, que fizeram as delícias de todas as crianças e professoras. 

Os óleos alimentares usados (OAU) são uma fonte de poluição muito perigosa para o 

nosso meio ambiente, pelo que é de primordial importância dar-lhes um destino final 

adequado para evitar os sérios problemas de poluição dos solos e cursos de água.

Fazer velas ecológicas é um exemplo bastante simples, de como podemos reutilizar 

este resíduo, que causa danos gravosos a nível ambiental.

A semana da Floresta foi celebrada na semana de 16 a 20 de março, inserida na 

temática “Biodiversidade e Floresta”. 

Durante esta semana foram plantadas diversas árvores, por todos os Jardins de In-

fância do concelho. No dia 20 de março, todos os alunos do 1.º Ciclo e uma turma do 

3.º Ciclo reuniram-se, no Parque do Curral do Negro, para celebrar o Dia Internacio-

nal da Floresta, com a plantação de algumas árvores autóctones e participação em 

diversas atividades, promovidas pela Autarquia e por todos os parceiros associados 

ao Eco-Escolas. 

O tema das Alterações Climáticas foi abordado com a da turma do 8.º ano, aderente ao 

programa, através da visualização do filme e documentário “A Décima Primeira hora”.

No início do terceiro e último período de aulas, foi realizada a ação sobre a temática 

“Água”, com a realização das acções de sensibilização “Não entornes…” e “ ½ Cheio 

ou ½ Vazio”. 

O tema da Energia foi também abordado, no decorrer do último período escolar, 

com acções intituladas por “A tua energia…” e “A energia que nos move…”. 

Este ano o Parque da Senhora dos Verdes acolheu as comemorações do Dia 

Mundial da Criança e Dia Eco-Escolas, celebrados em simultâneo. Todas as 

Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância estiveram presentes neste espaço, 

onde puderam assistir à peça de teatro “A Cinderela”, e usufruir de diversas 

atividades e atelieres desenvolvidos por todos os parceiros Eco-Escolas e ou-

tros convidados.

No dia 5 de junho, a celebração do Dia Mundial do Ambiente deixou a cidade de Gou-

veia ao rubro. Foi feita uma caminhada, que percorreu algumas ruas da cidade, pro-

tagonizada por algumas Eco-Escolas do concelho. Durante esta caminhada os alunos 

distribuíam alguns folhetos informativos, de cariz ambiental, pela população presente. 
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A partir do dia 5 de junho, estiveram em exposição, em algumas montras do comér-

cio local da cidade, trabalhos realizados pelas eco-escolas. 

A última temática, a ser abordada, foi a da Agricultura Biológica. Ações como “O 

biológico é bom!” e “A minha compostagem” tentaram informar as escolas e os 

respetivos alunos sobre a importância da agricultura biológica e sobre a composta-

gem, como processo de reutilização de resíduos orgânicos provenientes das nossas 

cozinhas e resíduos verdes provenientes das actividades de jardinagem.

Durante os meses de maio e junho, o Município de Gouveia proporcionou a todas as 

Eco-Escolas a possibilidade de assistirem a uma peça de teatro, na vertente da reu-

tilização de resíduos. O nome da peça é “O Zoo do Joaquim” em que os animais do 

respetivo Zoo foram todos construídos a partir da reutilização de materiais. A peça 

de teatro foi levada a cabo pelo animador João Nascimento, o qual proporcionou 

bons momentos de animação a todas as turmas, fazendo sorrir miúdos e graúdos.

O encerramento do ano lectivo marca o fim de mais um Programa Eco-Escolas, cheio 

de muitas actividades enriquecedoras e divertidas e, ao mesmo tempo, com uma 

forte vertente de sensibilização ambiental. 

O Município de Gouveia agradece a todas as escolas o seu empenho e participação 

ao longo do ano e a todas os parceiros que se associaram e participaram com as 

suas acções de sensibilização. 

A todos um muito obrigado. 

Voltamos a encontrar-nos no próximo ano lectivo de 2015/ 2016.

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
A floresta é, cada vez mais, reconhecida como um espaço de extrema importância 

para a manutenção dos recursos naturais e para a qualidade de vida no planeta. 

Cerca de 38% do território português, e quase um terço da superfície terrestre, estão 

cobertos por floresta. 

Os incêndios florestais são, das catástrofes naturais mais graves em Portugal, não 

só pela elevada frequência com que ocorrem e extensão que alcançam, como pelos 

efeitos destrutivos que causam. Para além dos prejuízos económicos e ambientais, 

podem constituir uma fonte de perigo para as populações e bens. A intervenção 

humana pode desempenhar um papel decisivo na sua origem e na limitação do 

seu desenvolvimento. 

Importa reconhecer que a estratégia de defesa da floresta contra incêndios tem de 

assumir duas dimensões: a da defesa de pessoas e bens; sem se desvincular da de-

fesa dos recursos florestais. Esta defesa passa por uma atitude pró-activa de todos 

os proprietários de edificações e de terrenos confinantes com estas, em meio rural, 

através da gestão de combustíveis e de outras regras de segurança.

O comportamento do fogo é determinado pela topografia, meteorologia e vegeta-

ção. Assim sendo, o Homem pode modificar apenas este último factor. Entende-se 

por gestão de combustíveis (GC) a redução de material vegetal e lenhoso, de 

modo a dificultar a propagação do fogo na vertical (degrau a degrau, do estrato 

herbáceo para os matos e destes para as copas) e na horizontal (ao longo dos 

diferentes estratos).

A GC diminui a probabilidade de desenvolvimento de um incêndio acidental, a partir 

da sua propriedade. No caso de um incêndio de grandes dimensões, diminui a con-

centração de meios de combate sobre as zonas habitacionais, estando assim mais 

elementos disponíveis para o combate na defesa da floresta.

REDE VIÁRIA FLORESTAL
A rede viária florestal é de fundamental importância para o sucesso da implantação, 

manutenção, proteção, colheita e administração de um povoamento florestal.

Nesse sentido, o Gabinete Técnico Florestal procedeu à beneficiação de uma rede 

viária florestal estruturante, numa extensão de 34 Km, que abrange as freguesias 

de Arcozelo da Serra, Rio Torto, Ribamondego, Nabais e São Paio.



AMBIENTE35 GOUVEIA | REVISTA MUNICIPAL

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS 
INCÊNDIOS FLORESTAIS
As causas dos incêndios florestais em Portugal têm, maioritariamente, origem hu-

mana, 97% do total, dos quais 41% devido a actos negligentes e 55% em resulta-

do de acções intencionais. O controlo dessas causas deve passar, necessariamente, 

pela mudança de comportamentos da população face à floresta e ao fogo. Assim, o 

Gabinete Técnico Florestal, em estreita colaboração com as entidades corporativas 

de bombeiros, PSP e GNR desenvolveu em todas as Juntas de Freguesia, campanhas 

de sensibilização sobre a temática dos Incêndios Florestais, com vista a reduzir o 

número de ocorrências.

Esta sensibilização e formação das populações residentes em áreas rurais, sobre os 

cuidados básicos da prevenção de incêndios é prioritária, considerando que grande 

parte dos incêndios florestais em Portugal resultam de actos negligentes, provoca-

dos pelo mau uso do fogo para eliminação de sobrantes agrícolas.

ACÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO: PREVENÇÃO DA PRAGA DA 
VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO
A vespa das galhas do castanheiro é considerada uma das pragas mais prejudiciais 

para os castanheiros em todo o mundo, e na Europa, particularmente na região medi-

terrânica, pode constituir uma séria ameaça à sustentabilidade dos soutos e castinçais.

Neste sentido, o Gabinete Técnico Florestal, em colaboração com a Direcção Regional 

de Agricultura e Pescas do Centro, procedeu à realização de uma acção de sensibiliza-

ção, de forma a que os proprietários pudessem compreender os principais sintomas 

provocados pela vespa, assim como, tomar conhecimento de qual o período do ano 

em que devem efectuar as visitas aos soutos para observar a existência de sintomas.

FOGO CONTROLADO
O fogo controlado consiste no seu uso na gestão dos espaços florestais, sob condi-

ções, normas e procedimentos conducentes à satisfação de objectivos específicos e 

quantificáveis em planos de fogo controlado, que é executado sob a responsabilida-

de de um técnico credenciado.

O Município de Gouveia, através do Gabinete Técnico Florestal, em colaboração com 

os Bombeiros Voluntários de Folgosinho, Sapadores Florestais da Câmara Municipal 

de Gouveia, Sapadores Florestais de Folgosinho, Sapadores Florestais de Santa Ma-

ria (Manteigas), e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 

procedeu à execução de várias queimadas nas freguesias de Gouveia e Folgosinho, 

com recurso ao uso da técnica do fogo controlado, executado em 118,27 ha.

GESTÃO DO RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL COM RECURSO 
À PASTORÍCIA
O Municipio de Gouveia recebeu e acompanhou a Ministra da Agricultura e do Mar, 

Assunção Cristas, num encontro com os intervenientes locais, organizado pelo ICNF, 

sobre a gestão de risco de incêndio florestal com recurso à pastorícia, no qual foi 

possível observar os trabalhos de gestão de combustível, em curso na Serra da 

Estrela, incluindo o aproveitamento do pastoreio.

O Gabinete Técnico Florestal, em colaboração com o Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas, Bombeiros Voluntários do concelho, Sapadores Florestais 

da Câmara Municipal de Gouveia e Sapadores Florestais de Folgosinho procedeu à 

execução de diversas queimadas nos Casais de Folgosinho. Com a aplicação desta 

técnica, obtém-se a renovação de pastagens naturais usadas por explorações agro-

pecuárias, eliminando os matos existentes, onde o gado já não consegue entrar.
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Após a recolha de dados bibliográficos e arqueológicos que nos confirmam a  

presença judaica na Gouveia medieval, sabemos que a sua presença remonta, 

pelo menos, a 1334 e no fim do séc. XV estavam já organizados em comuna1 

tendo a sinagoga como centro social. 

O passo seguinte foi a identificação, com a abordagem metodológica e interpre-

tativa definida por Francisco Moretón2 e Carmen Ballesteros3, dos espaços que 

corresponderiam à(s) antiga(s) judiaria(s) medievais. À análise espacial da con-

centração de marcas simbólicas e arquitectónicas, que foram o sujeito da pros-

pecção intensiva realizada, associou-se a micro-toponímia como elemento para a 

construção da história do urbanismo da cidade influenciada pela presença judaica 

em Gouveia.  

Assim, identificaram-se componentes arquitectónicos, para circunscrever espacial 

e cronologicamente as áreas de interacção social do fim da idade media e época 

moderna, pois, para Gouveia, são pouco ou nada conhecidas a forma urbana e os 

limites da villa neste período. 

Através da observação directa, procuraram-se imóveis que demonstrassem uma 

característica específica nos seus portais como os vértices biselados. Identifi-

caram-se treze imóveis com portais biselados: quatro na Rua Direita e uma na 

travessa D. Eulália Tavares Ferreira; duas na Travessa do Correio Velho; duas na 

Ladeira do Paixotão; e uma na Rua de S. Julião, na Rua Nova, na Rua da Carreira 

Velha e na Rua do Outeiro. Ainda a ocorrência, por singular, da porta de moldura 

arredondada na Rua da Cadeia Velha, junto á antiga Casa da Câmara (actual Casa 

Gauvex). Destas, duas na Rua Direita e uma na Rua Nova inserem-se no arquétipo 

definido por Francisco Moretón para as “casas de mercador” do início da Época 

Moderna4, onde duas portas com perfil biselado, de larguras diferentes, davam 

acesso à casa e à “loja.”

1  Estas estabeleciam-se sob ordem e autorização régia, numa comunidade composta por mais de dez indivíduos judeus. Era uma forma autónoma de administração separada do concelho cristão, que obedecia a regras próprias 

  e servia para a comunidade efectuar as actividades relacionadas com o seu estatuto especifico dentro da sociedade portuguesa da idade média, como pagar impostos, o funcionamento da escola, da vereação, o enterramento 

 dos mortos, etc.
2 MORETÓN, Emílio Fonseca – “Viviendas de judios y conversos en Galicia y Norte de Portugal”, Anuario Brigantino de Betanzos, nº 27, 2004.
3  BALLESTEROS, Carrmen. Aspectos da arqueologia judaica: Testemunhos da vida e da morte em comunidades judaicas peninsulares. In: Actas 3 congresso de Arqueologia Peninsular 8 (2000) pp. 131-150.
4  Duas portas de larguras diferentes, onde uma dava acesso à loja, oficina, consultório, etc e a outra ao sobrado, que era residÊncia da faaos historiadores de arte, arquitectos e urbanistas estando ainda envolto em muitas dúvidas 

 quanto ao seu passado e função original.mília. - MORETÓN, Emílio Fonseca – “Viviendas de judios y conversos en Galicia y Norte de Portugal”, Anuario Brigantino de Betanzos, nº 27, 2004.

GOUVEIA NO FIM DA 
IDADE MÉDIA. 
OS JUDEUS DE GOUVEIA
MARCAS, ESPAÇOS E ARTEFACTOS (PARTE II)
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Ao mesmo tempo que se identificavam estes elementos procuraram-se os sím-

bolos associados à população judaica e cristã nova, inscritos nas ombreiras das 

portas, em que os casos recorrentes são as cruzes inscritas nas ombreiras.

Independentemente das cautelas necessárias à sua identificação cronológica, por 

alargada, e à difícil, para não dizer impossível, associação com a comunidade 

judaica e cristã-nova, esclarece-se que não pretendemos debater o seu valor sim-

bólico, interessando-nos, isso sim, a sua frequência no espaço urbano e que re-

lação existe entre todos os elementos como parte de uma realidade cronológica, 

mais ou menos definida, pelo culminar da idade média e a progressão da época 

moderna, assim como a população judaica e a cristã-nova se insere nestes dois 

períodos abrangentes da História, respectivamente.

Assim, em Gouveia, a expressão mais comum da simbologia, com 32 ocorrên-

cias, num total de 43 marcas dispersas em 40 imóveis, são os cruciformes. As 

outras 11 ocorrências são: 3 anagramas cristãos – IHS – 3 ombreiras com rasgos 

longitudinais; 3 símbolos mágico-religiosos; e duas concavidades registadas. As 

últimas duas corresponderiam às marcas na mezzuzzah.5 Uma delas encontra-se 

na ombreira esquerda, face externa, a ¾ da soleira, associada a uma inscrição/

data, que não estará in-situ, na Rua do Outeiro de Baixo, nº18; e a outra encontra-

se na ombreira direita, na face interna, a ¾ da soleira, em ímovel sem número, 

conhecido como “casa do Balcão” na Rua do Toural; que ainda apresenta no seu 

interior, 5 cruciformes e um armário de pedra no piso superior6.

Registam-se ainda 17 “rebaixamentos”7 em várias posições dos edifícios, que são 

também associados aos negativos do trabalho dos amoladores, mas pela sua exis-

tência em edifícios religiosos, como na capela de S. Miguel e igreja de S. Julião, 

podem ser abertos a interpretação; e dois lintéis de janela ricamente decorados 

na Rua do Ouvinho e na Rua Direita, que se juntam aos exemplos da Casa da Tor-

re,8 e são recorrentemente inseridos em horizontes culturais da época moderna. 

Existe uma enorme variedade de tipologias nos cruciformes, o que reflecte uma 

interessante cultura estética nos acabamentos destes elementos, desde as cruzes 

latinas às gregas e às de tipo caravaca. Alguns são simples, outros ricamente 

decorados, com bases triangulares, ou acabamentos trilobados, rectangulares ou 

semicircunferências, surgindo isolados ou em conjuntos entre si. 

A identificação da simbologia e marcas nas fachadas dos imóveis, transposto para 

um mapa permitiu observar a dispersão e/ou núcleos destes elementos, assim 

5  Palavra hebraica para ombreira. Estava à entrada, à direita, sob o umbral, com um rolo de papel contendo o Shemá Israel introduzido no granito, numa caixa de madeira, ou de metal, que sagrava o espaço.
6  Identificam-se estas estruturas graníticas em sinagogas como Aron Hakodesh, elemento essencial na cultura judaica, pois guarda a Menorah e os livros da Torah, porém existe tanta discussão à volta destes elementos como 

 para os cruciformes. A título de exemplo aconselha-se a leitura de: BARROCA, Mário Jorge. O Aron de Castelo Mendo. In Estudos em Homenagem a João Francisco Marques. 1. Porto: Faculdade de Letras, 2001, pp. 185 – 197.
7 Estruturas polidas nos ângulos das jambas, com vários tamanhos e por vezes em conjunto; destacam-se pela suavidade ao tacto causado pelo polimento da pedra. Popularmente, referem-se a estas marcas como os negativos 

 dos trabalhos dos amoladores, no entanto a sua presença na Capela de S. Miguel e na Igreja de S. Julião, sugerem outra função.
8  A história deste edifício é um desafio.
9  Muito resumidamente, a historia conta que em 1528, após a destruição de uma imagem da Virgem da Capela de Vera Cruz (Nossa Senhora do Porto?), foi acusado um grupo de três cristãos-novos do acto. Foram condenados à 

 morte na fogueira, acto que se realizou em Lisboa. Mais tarde, provada a inocência dos indivíduos, os frades franciscanos do convento do Espírito Santo de Gouveia, mandaram edificar a capela, mantendo-se na tradição popular 

 que fora nesse local da edificação que se perpetrou a pena. - In HERCULANO, Alexandre, – História do estabelecimento da Inquisição em Portugal, Tomo I, Lisboa, Livraria Bertrand, 1975, p. 255.

como as relações entre si (mapa 1), oferecendo-nos uma imagem dos espaços da 

cidade que já eram parte do urbanismo de Gouveia no período cronológico aqui 

definido.

A relação entre as várias tipologias simbólicas registadas num mesmo imóvel 

varia, sendo que em quatro imóveis se detectam cruciformes e “rebaixamentos”; 

noutros quatro coexistem cruzes com portais biselados; há uma ocorrência com 

rebaixamentos em jambas biseladas. Existe ainda um caso de um anagrama num 

portal biselado. Há uma ocorrência de rasgos longitudinais com rebaixamentos. 

Há ainda a “casa do balcão”, na Rua do Toural com diversos elementos; e a “casa 

Alpoim”, na Rua do Outeiro, que regista o único caso de convivência entre cruci-

formes, portal biselado e rebaixamentos numa única porta. A capela de S. Miguel 

apresenta rasgos longitudinais, “rebaixamentos”, cruciformes e símbolos mágico

-religiosos (cruzes, olho e anjo) dispersos pelas jambas da traseira do edifício e 

na fachada principal.

Estes dados são relevantes pois mostram que 65% das ocorrências registadas coe-

xistem, independentemente do momento em que foram gravadas o que sugere 

uma constante e diversa utilização de um mesmo imóvel e espaço urbano.

Atestam-se núcleos destas ocorrências patrimoniais em torno da Travessa do Cor-

reio Velho (com nove imóveis com cruciformes, rebaixamentos e portais bisela-

dos), ao longo da Rua Direita (com sete imóveis com cruciformes, rebaixamentos, 

portais biselados e a janela decorada) e no bairro do Outeiro (com oito edifícios 

gravados com cruzes, biséis, rasgos longitudinais, uma concavidade e inscrições). 

Acrescentam-se a estas concentrações de simbologia os casos relevantes da Rua 

do Toural (com a casa do balcão), a Rua Nova (com a inscrição hebraica, os portais 

biselados e a toponímia) e o Bairro da Biqueira (quatro cruciformes, três rebai-

xamentos, um imóvel com portal biselado transformado em janela, uma janela 

trabalhada, e a história da Capela de Sta. Cruz9). 

Outra observação relevante é a presença de edifícios religiosos em torno destes 

seis locais, com a Travessa do Correio Velho a estar, sugestivamente, “entalada” 

entre o que seria a Igreja Matriz (S. Julião) e o símbolo do poder local (casa da 

câmara e largo do Pelourinho). 

Importa assim saber, que o estabelecimento de comunidades judaicas não foi 

uniforme ao longo do tempo. Em localidades menos expressivas, estas estavam 
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dispersas, e geralmente conviviam com os gentios. Estabeleciam-se nas zonas de 

maior circulação de bens e pessoas, pois, maioritariamente, estes eram merca-

dores e artesãos, que necessitavam de escoar os seus produtos em eixos viários 

centrais que ligavam duas portas das urbes medievas, por onde, obrigatoriamente 

se passava. 

A obrigatoriedade de restringir, espacialmente, a população nasce do seu cres-

cimento demográfico, com as diversas vagas migratórias dos reinos vizinhos a 

desempenhar um papel fundamental, assim como a pressão exercida por ordens 

religiosas católicas juntos dos monarcas portugueses para condicionar a acção 

social dos sefarditas. 

Assim, a imposição régia afasta-os destas áreas comerciais, que em muitos 

casos eram próximas do eixo central das urbes, como em Coimbra, Tranco-

so ou Viseu, levando-os a viver junto das muralhas, no interior ou exterior 

das mesmas, ou em ruas passíveis de serem encerradas por portões10, para 

condicionar a circulação e convivência das pessoas num verdadeiro regime 

apartheid. 

A elevada concentração simbólica entre a Travessa do Correio Velho e a Rua 

Direita, com a presença de igrejas como delimitadoras dessa concentração, 

permite estabelecer alguns paralelismos, especialmente, no que toca à ló-

gica de projecção das judiarias medievais portuguesas avançada por Carmen 

Ballesteros.11 

A comunidade, num período inicial, teria cerca de 50 indivíduos, passando 

a 200 após 1492, resultando dai, provavelmente, a construção da sinagoga, 

que a inscrição da Rua Nova atesta, assim como a judiaria dessa artéria 

urbana, num eixo continuo desde o interior do burgo medieval desde a 

Travessa do Correio Velho passando na Travessa do Passadiço continuando 

pela Rua Nova, levando a que a localidade fosse acrescentando espaços à 

medida que a população aumentava; da mesma forma, esta pressão ur-

banística exercia pressões sociais que culminaram em diversas formas de 

violência física, nomeadamente durante a década de 1520, relatado pela 

pena Alexandre Herculano, que causou e configurou parte da Gouveia que 

conhecemos hoje.

10 FERRO TAVARES, Maria José, A Herança Judaica em Portugal, Edição do Clube dos Coleccionadores dos Correios, CTT, 2004, pp. 69-77.
11 Referindo-se às judiarias diz que, “ (...) a partir dos exemplos já conhecidos, apontam para algumas constantes: localização no interior dos circuitos amuralhados, proximidade de portas da muralha, proximidade de eixos viários 

 importantes de comunicação entre o interior e o exterior das fortificações, a não existência de uma relação directa entre bairros judaicos e zonas urbanas de piores condições de salubridade, orográficas ou de exposição solar, 

 a proximidade, em alguns casos, das igrejas Catedrais ou paroquiais, ou a implantação de Conventos de Ordens Mendicantes em torno de judiarias, etc” – BALLESTEROS, Carmen, “Aspectos da Arqueologia Judaica: Testemunhos 

 da vida e da morte em comunidades judaicas peninsulares”, In: Actas 3 congresso de Arqueologia Peninsular, n.º 8, 2000, p. 144.

CRUCIFORME | TRAVESSA NA RUA DE CIMA  

PORTAS COM MOLDURA BISELADA | RUA DIREITA  

JANELA DECORADA | RUA DO OUVINHO, ALFAIATARIA MOURA  
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PREPARAÇÃO

• Coloque num tacho o mexilhão, depois de bem lavado, com a cebola cortada às 

 rodelas muito finas, os alhos picados, os pimentos às tirinhas, metade do vinho, 

 o tomate picado e um fio generoso de azeite.

• Leve ao lume até que o mexilhão abra por completo.

• Depois salpique com sal, umas gotas de limão, salsa e coentros picados e envolva bem.

• Regue com mais sumo de limão e salpique com o piripiri.

• Sirva de imediato e bom apetite!!

MEXILHÃO COM MOLHO À ESPANHOLA

Os “Tapiscos” são já um evento anual de que os gouveenses não abdicam. Quase 

não necessita de ser publicitado, porque já todos memorizámos o segundo fim-de-

semana de Julho como o tempo de todas as perversidades gastronómicas. Se por 

um lado, este é um grande momento de convívio, por outro a degustação dos vários 

pitéus, das diferentes “tasquinhas” não deixam ninguém indiferente. São sabores 

que nos encantam, pela simplicidade da confeção e pelo requinte dos paladares 

antigos, insubstituíveis...

Nesta edição, os “Tapiscos” mostraram toda a sua vitalidade, através dos oito restau-

rantes presentes, dois dos quais provenientes de Ciudad Rodrigo, regiões tão próximas 

mas com culinária tão distinta. Não faltaram apreciadores e entusiastas desta variante 

gastronómica. Contas feitas, por alto pela organização, estima-se que passaram pela 

Av. Pedro Botto Machado, perto de 5.000 pessoas, durante os três dias do certame.

De tudo havia para petiscar, a grande dificuldade estava na escolha, mas lá se conseguiu, 

sem grande esforço, degustar um pouco de quase tudo. Parabéns aos restaurantes presentes!

Mas vamos ao que interessa. Este verão, com temperaturas tão elevadas, como há muito já 

não se sentia, convida-nos a que no, fim de tarde, possamos mastigar algo ligeiro para acom-

panhar um bom vinho branco gelado, de preferência colhido nos vinhedos na nossa região.

Na opinião de muitos, o mexilhão ao natural é a maneira mais correta de saborear 

este bivalve que, há séculos, faz parte da dieta mediterrânica. Mas não resisto em 

deixar-vos aqui uma receita que constitui também uma singela homenagem aos 

nossos amigos espanhóis.

INGREDIENTES

     • 1 kg de mexilhão

     • ½ pimento encarnado

     • ½ pimento verde

     • 2 dentes de alho

     • 1 cebola

     • ½ lata de tomate

     • vinho branco (1 copo)

     • sumo de limão q.b.

     • sal q.b.

     • piripiri q.b.

     • coentros q.b.

     • salsa q.b.

     • azeite q.b.
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PRODUÇÃO DE 
FRUTOS VERMELHOS 
NO CONCELHO 
DE GOUVEIA
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Longe de serem frutos do pecado, os frutos vermelhos trazem inúmeros benefí-

cios para a sua saúde.

A tonalidade roxa vem da antocianina, pigmento associado à vitamina B1, respon-

sável pela transformação dos nutrientes em energia. Naturalmente os frutos ver-

melhos, em especial o mirtilo, a groselha e a Framboesa, são a melhor fonte de 

antioxidantes, isto mesmo quando os comparamos com outras frutas e vegetais. 

Com o coração mais protegido, as vitaminas do complexo B (niacina), os minerais, 

o potássio e a vitamina C reforçam a protecção da saúde da pele, nervos, rins e 

aparelho digestivo.

Concluindo, os frutos vermelhos são obrigatórios numa dieta que se pretenda o 

mais saudável possível.

Porque sabíamos, que no nosso concelho havia já cerca de meia dúzia de jovens 

a dedicarem-se a esta cultura, especialmente mirtilos, framboesas e groselhas, ti-

vemos a curiosidade de querer saber mais sobre o assunto. Pelo que percebemos, 

esta “febre saudável” tem pouco mais do que dois anos, mas em tanto pouco 

tempo existem já seis explorações com dimensão considerável.

De uma investigação muito pouco exaustiva, conseguimos localizar as seguin-

tes produções:

- Varandas do Campo / Quinta do Passal em Vinhó, com 3 hectares de mirtilos e 

 8.000m2 de groselha;

- Em Moimenta está neste momento a ser implantado um projeto com cerca de 6 

 hectares de mirtilos e groselhas;

- Entre Arcozelo da Serra e Nespereira, está já em produção uma propriedade com 

morangos, framboesas e mirtilos e finalmente existem mais dois projetos, 

 respetivamente em Passarela, S. Paio e Aldeias.

Quisemos ir ver de perto uma dessas explorações. Provavelmente a mais recente 

e, que só este ano, começou a dar os primeiros frutos.

Num fim de tarde bem quente, dirigimo-nos à propriedade do Sr. Marco Gil, situa-

da perto das Aldeias. Não tínhamos combinado nada, mas a receção foi excelente. 

O critério para esta visita baseou-se na curiosidade de perceber como é que uma 

família com raízes no norte do país resolve de um momento para o outro fixar-se 

no nosso concelho e dedicar-se de alma e coração a uma atividade que lhes era 

quase desconhecida. Acabámos por perceber que o Engº Marco Gil já conhecia 

o nosso concelho onde, de quando em vez, se deslocava para passar férias. Era 

um lugar de paixão, tranquilo e luminoso, ótimo para viver uma vida feliz com a 

família, que de resto, também se adaptou depressa ao lugar.

O tipo de solo, o clima e a abundância de água, ofereciam condições excecionais 

para este tipo de cultura; o resto foi muito trabalho e, às vezes, alguns desânimos, 

que depressa passavam pela persistência de vencer. Marco Gil acompanhou-nos 

na visita à sua exploração agrícola e foi-nos explicando com minuciosos detalhes 

como é que as coisas funcionavam.

Foi fácil perceber que é um processo delicado, que exige muita atenção e, no pico 

da produção, muita mão de obra.

Ainda que as coisas não sejam fáceis, Marco Gil acredita no futuro, apesar de o 

mercado nacional estar ainda pouco recetivo a estes produtos, sabendo-se que 

quase 70% da produção nacional de destina a países terceiros.

Na opinião de Marco Gil, as potencialidades são muitas e é preciso apenas um 

pouco de paciência, e naturalmente, muito trabalho.

Já no final da visita e com o suor a escorrer por todos os poros, fomos gentilmente 

presenteados por um delicioso sumo de mirtilos bem gelado, habilmente elabo-

rado pela esposa do Engº Marco Gil.

Para finalizar, ficámos com a nítida sensação que há várias áreas de oportuni-

dades, ainda pouco exploradas no nosso concelho e que depende sobretudo da 

iniciativa privada intervir nos diversos domínios, explorando de forma sustentável 

as diferentes potencialidades de que dispomos.



Já temos aqui referenciado, por várias vezes, que os vinhos do Dão, produzidos 

no nosso concelho, atingiram já um patamar invejável. Estão cada vez melhor e, 

bairrismos à parte, o reconhecimento não é só das nossas gentes, mas também da 

comunidade de apreciadores deste néctar, mesmo a nível internacional.

A prova disso são os numerosos prémios com que têm vindo a ser galardoados em 

concursos internacionais, nomeadamente no Concurso (regra geral realizado em 

Itália e este ano, excecionalmente realizado em Oeiras) “La Selezione Del Sindaco”. 

Este certame tem como regra permitir que concorram, apenas, os vinhos provenien-

tes de quintas dos conselhos associados, no caso de Portugal, à AMPV - Associação 

dos Municípios Portugueses do Vinho.

Na edição deste ano, estiveram presentes vários países do mundo com tradição na 

área da vitivinicultura, nomeadamente, Alemanha, França, Espanha, Itália, Austrá-

lia, África do Sul, Brasil (primeira participação) e, naturalmente, Portugal. 

Portugal teve uma presença muito digna, como um dos países que mais prémios 

arrecadou, não sendo por acaso que os terceiro e quarto lugares do ranking dos 

melhores vinhos de 2014, da revista especializada “Wine Spectator”, são ocupados 

por vinhos lusitanos. Mas falemos dos nossos prémios.

O concurso de 2015 foi sem dúvida o mais consensual no reconhecimento da eleva-

da qualidade dos vinhos do Dão, produzidos no nosso concelho.

Duas Grandes Medalha de Ouro, três Medalhas de Ouro e duas Medalhas de Prata 

foi o reconhecimento obtido pelo belíssimo trabalho efetuado na Adega Cooperativa 

de Vila Nova de Tazem e nas diferentes quintas produtoras existentes no concelho.

Assim sendo, passamos a citar os produtores contemplados, bem como os respeti-

vos galardões.

 GRANDE MEDALHA DE OURO

- Quinta Tapada do Barro/tinto 2010 -  António da Silva Viana 

- Quinta da Espinhosa/Reserva tinto de 2012 – Alberto Oliveira Pinto

MEDALHA DE OURO

- Casa da Passarela/O Abanico Reserva 2012 – Passarela Sociedade de Vinhos, Lda

- Casa da Passarela / A Descoberta 2014 – Passarela Sociedade de Vinhos, Lda 

- Pedra D’Orca 2011 – Adega Cooperativa de Vila Nova de Tazem

Medalha de Prata

- Cav 2013 – Seacampo, Lda

- Quinta da Espinhosa / Branco reserva 2013 – Alberto Oliveira Pinto

As medalhas serão atribuídas em cerimónia pública, no próximo dia 10 de Agosto, 

dia no Município de Gouveia, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A Revista Municipal congratula-se com os prémios atribuídos aos nossos produtores, 

e deseja a todos as maiores felicidades.

OS ”NOSSOS VINHOS DO DÃO” 
OS MELHORES ENTRE OS MELHORES
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