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Decorridos 42 anos de democracia, é notório que o papel do poder local autárquico 

foi uma das mais significativas conquistas do 25 de Abril, no que se refere à con-

solidação da democracia e ao aumento da qualidade de vida das Portuguesas e 

dos Portugueses, uma vez que possibilitou uma maior proximidade dos eleitos com  

as populações.

Partindo deste princípio, e convicto desse importante elo de ligação com a comuni-

dade gouveense, sempre me pautei por uma postura que permitisse um contacto 

direto com as nossas gentes, incentivando-as e encorajando-as a uma participação 

ativa e responsável, com vista a responder aos seus diversos anseios e a melhorar 

a qualidade de vida de todo o concelho. Sinto-me, portanto, feliz por, durantes estes 

últimos anos, ter conseguido uma excelente interação com os munícipes, em relação 

à qual, também eles, têm sido recetivos, através de diferentes abordagens oportunas 

que demonstram, assim, o seu interesse na resolução dos problemas vigentes, quer 

a nível coletivo quer a nível pessoal.

Hoje, posso afirmar que os esforços desenvolvidos pela autarquia para dar resposta 

aos diversos desafios impostos começam, agora, a dar os seus frutos. Desde o início, 

foram pensadas várias intervenções, as quais eu e a equipe que lidero entendemos 

como prioritárias, nomeadamente no que respeita à requalificação urbana de alguns 

pontos da cidade, através do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, 

para os quais estão destinados quase 7.500.000.00€. Este plano inclui um conjunto 

de obras, cuja execução faseada decorrerá entre 2016 e 2023, com incidência em 

vários pontos da cidade: Bairro do Castelo, Cardia, antiga fábrica da Bellino & Bellino, 

Bairro Social, Mercado Municipal, Central de Camionagem, Biqueira e Outeiro. A par 

destas intervenções em imóveis públicos ou em espaço públicos será igualmente in-

centivada e apoiada a requalificação de imóveis privados, cujos proprietários poderão 

beneficiar de apoios financeiros diretos, assim como de benefícios fiscais que a seu 

tempo teremos oportunidade de dar a conhecer.

Ainda no âmbito das nossas preocupações em proporcionar melhores condições de 

vida e de bem-estar aos nossos munícipes, vamos apostar na melhoria das condições 
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de saneamento básico, através da apresentação de candidaturas ao POSEUR, para a 

construção das ETARES de Figueiró da Serra, Vila Cortês e de Vila Franca, bem como a 

construção de emissário de esgotos e estação elevatória para substituição / elimina-

ção da fossa sética na rua da Fonte dos Limos Verdes em Folgosinho, a construção do 

sistema elevatório para drenagem na rua António Pereira Godett em Moimenta da 

Serra e a ampliação da rede de esgotos para serviço na zona das Continas. 

Relativamente à educação, não podemos esquecer a intervenção que estamos a 

efetuar no Jardim de Infância / Escola do 1º ciclo de Moimenta da Serra.

Já no que toca à rede rodoviária do concelho, continuamos a fazer investimentos 

significativos, nomeadamente com a requalificação da estrada municipal que liga a 

EM 502 no seu troço entre Moimenta da Serra e a EN 17, bem como a repavimen-

tação de outras estradas e arruamentos no concelho, sem esquecer o investimento 

relevante na sinalização horizontal nas estradas do mesmo e, ainda, a aposta na 

segurança rodoviária de alguns pontos críticos do concelho, como seja a remodelação 

da semaforização no cruzamento das Continas, a beneficiação da sinalização horizon-

tal num comprimento médio de 42km em vias municipais, sem esquecer o elevado 

investimento que vamos efetuar na beneficiação de caminhos rurais e florestais. 

Como é do conhecimento de todos, o governo da Nação procedeu ao cancelamento 

do processo de construção da barragem de Girabolhos, sem que fossem ausculta-

dos os municípios diretamente interessados que viram frustradas as suas expetati-

vas a respeito, já que esta medida coloca os concelhos da área de intervenção em 

grande fragilidade, em virtude de entre os Municípios e a Endesa / Hidromondego 

não existir qualquer contrato. Face a este contexto, iniciaram-se negociações entre 

a empresa e os municípios, das quais resultou um acordo que, embora não corres-

pondesse inteiramente ao espetável, garantiu um investimento até ao montante de 

1.500.000.00€, consubstanciado em obras ou no fornecimento de bens.

No que diz respeito ao nosso concelho, estas ações traduzir-se-ão na substituição do 

relvado do Estádio Municipal do Farvão – que já se encontra em curso - incluindo a 

ESTIMADOS 
GOUVEENSES
Luís Tadeu | Presidente da Câmara Municipal de Gouveia
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O ano de 2016 tem sido, de igual modo, 
assinalado pela efeméride do centenário 
do nascimento de Vergílio Ferreira - um 
dos maiores escritores de língua 
portuguesa que teve Melo como berço...

sua rede de drenagem e de rega; na reabilitação viária da EM 501, entre a Póvoa 

da Rainha e o cruzamento em Cativelos; a intervenção na estrada EM 508, entre 

Arcozelo da Serra e Ribamondego. A par das ações mencionadas, proceder-se-á, 

também, à aquisição de um mini bus e de uma carrinha de nove lugares para re-

forço dos meios de transportes escolares, bem como para apoio às associações do 

nosso concelho.

O ano de 2016 tem sido, de igual modo, assinalado pela efeméride do centenário 

do nascimento de Vergílio Ferreira - um dos maiores escritores de língua portuguesa 

que teve Melo como berço - em relação à qual, nos propusemos desenvolver um 

vasto programa que possa sublimar o autor e a obra, na convicção de que estaremos 

a contribuir para perpetuar o seu nome e o seu valor estético-didático. 

Há ainda a salientar outras ações promovidas pelo município que, apesar de uma 

menor visibilidade, penso, a médio prazo, ter uma repercussão económica gratifi-

cante. Refiro-me, em concreto, ao consórcio recentemente criado com os produto-

res / engarrafadores de vinho do nosso concelho - o qual permitirá um conjunto de 

candidaturas no âmbito do Portugal 20 20 - com vista à promoção e à exportação 

dos nossos vinhos. Quero aqui sublinhar que esta iniciativa, após várias reuniões 

promovidas pelo Município, resultou da vontade expressa dos produtores de se 

quererem notabilizar, num mercado cada vez mais global e, subsequentemente, 

mais exigente.  

Antes de finalizar esta mensagem, gostaria de aludir às Festas do Senhor do Calvário 

e relembrar, mais uma vez, que estas são um momento único de vivência comuni-

tária, não só para os residentes no concelho, mas também para os que continuam a 

fazer eco da nossa cultura na diáspora e regressam movidos pela saudade de reviver 

as tradições das suas origens e manter o espírito da confraternização gouveense. Por 

isso mesmo, nos preocupámos em presentear toda a comunidade com um programa 

ajustado a diferentes sensibilidades culturais.

Um cordial e amigo abraço a todos.
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decorados a preceito, com temas alusivos às vindimas. Foram muitos os 

produtores que quiseram estar presentes, num evento que este ano foi 

integrado no programa da VINAL. Por certo, em 2016 os carros alegóricos 

voltarão a estar nas ruas de Vila Nova de Tazem.

FESTAS DO SENHOR DO CALVÁRIO
As festas do Senhor do Calvário 2015 possibilitaram um fantástico fim-de-

semana de convívio, animação e partilha entre os gouveenses ao som da 

DJ Poppy, Ana Moura e Anjos. Ao longo de quatro dias, Gouveia recebeu 

milhares de pessoas que prosseguindo uma já remota tradição, não per-

dem o evento mais marcante para todos os gouveenses.

O programa foi marcado pela diversidade de iniciativas, que contou com a 

participação ativa de muitos gouveenses. O evento manteve as principais 

áreas de atratividade, nomeadamente o espaço miniatura automóvel, a 

festa do livro, a praça de restauração, a feira de artesanato, a mostra de 

associativismo e um espaço de brincadeira/lazer. A componente religiosa 

e como não poderia deixar de ser, foi por certo um dos momentos mais 

elevados desta festa, que se evidencia pela devoção e manifestações pú-

blicas de fé, exteriorizados pela solenidade das procissões em honra do 

nosso padroeiro. 

DIA DO MUNICÍPIO
O novo espaço da Ribeira foi o cenário escolhido para a sessão solene 

do Dia do Município. A cerimónia contou com a presença do Secretário 

de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Castro Almeida. No decur-

so da sessão, foram atribuídas as medalhas de honra do concelho aos 

jovens que mais se têm notabilizado no empreendedorismo local. Fo-

ram ainda atribuídos os Prémios de Mérito Escolar, o Prémio de Méri-

to nas Inovação Jovem Manuel Jacinto Alves e os Prémios de Mérito  

Desportivo. 

INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL A FERNÃO BOTTO MACHADO
Em conjunto com uma comissão que se reuniu para o efeito, o Município 

de Gouveia assinalou os 150 anos do nascimento do gouveense Fernão 

Botto Machado com um conjunto de iniciativas, que decorreram entre 19 

de julho e 3 de Novembro de 2015.

Neste contexto, foi inaugurado um monumento evocativo dos 150 anos 

do nascimento deste ilustre republicano, monumento este, que contribui-

rá para perpetuar a memória deste ilustre republicano. 

As comemorações da efeméride, com a realização do colóquio “Fernão Botto 

Machado entre a Monarquia e a República”, que teve lugar na Biblioteca, 

após o que se seguiu o concerto para Fernão Botto Machado, pela Sociedade 

Musical Gouveenses, Pedro Amaral Botto Machado no Teatro Cine de Gouveia.

EXPOSIÇÃO “VIDA E OBRA LITERÁRIA DE FERNÃO 
BOTTO MACHADO”
Ainda no mesmo dia e integrado no programa, foi inaugurada a ex-

posição “Vida e Obra literária de Fernão Botto Machado”, que esteve 

patente ao público, na Galeria Abel Manta, até 15 de agosto. Integrada 

no programa foi apresentada a reedição da obra “No Parlamento”. De 

5 a 31 de Outubro teve ainda lugar um programa destinado à comu-

nidade escolar para divulgação do pensamento e da obra de Fernão  

Botto Machado.

O encerramento das comemorações ocorreu a 3 de Novembro, através da 

inauguração da exposição “Ecos da Morte de Fernão Botto Machado na 

imprensa” e do colóquio “Fernão Botto Machado, um homem simples, um 

idealista”, na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira.

DESFILE DA VINAL
Em Vila Nova de Tazem, no final das vindimas cumpriu-se a tradição. Pro-

dutores de vinho fizeram desfilar carros alegóricos pelas ruas da Freguesia 
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CONGRESSO DA ECONOMIA CÍVICA PORTUGAL
Gouveia recebeu em 19 de Setembro o 1º Congresso da Rede de Comunidades para a Economia Cívica. 

A iniciativa envolveu 12 municípios e mais de 200 entidades publicas e privadas e cidadãos vindos de 

todo o país.

O congresso foi promovido pela Associação para a Economia Cívica Portugal. Durante o congresso foram 

apresentadas as Agendas para a Inovação Societal e Mudança de cada uma das dez Comunidades para a 

Economia Cívica já constituídas e criada a Rede das Comunidades para a Economia Cívica, estabelecendo 

os seus objetivos e formas de intervenção, em especial do Fundo para a Inovação Societal e Cívica da As-

sociação para a Economia Cívica Portugal, entidade criada para apoio a projetos inovadores e com impacto 

na Comunidade onde se desenvolvem os projetos.

O desemprego, questões demográficas como a baixa natalidade, a saída de adolescentes em idade esco-

lar ou o êxodo de profissionais qualificados, o não aproveitamento dos recursos naturais, sobretudo em 

termos agrícolas ou florestais ou dos recursos patrimoniais como casas, quintas e terrenos abandonados, 

os incêndios, o isolamento dos idosos, a falta de participação cívica, a violência, são alguns dos proble-

mas já identificados nas dez Comunidades que integram o projeto da Associação para a Economia Cívica 

Portugal (AECP).

CASA DO PAI NATAL
Entre os dias 17 e 24 de dezembro o Pai Natal assentou arrais na Casa da Torre. Esta iniciativa da respon-

sabilidade do Município e do comércio local, proporcionou às crianças verdadeiros momentos de magia. 

Para além de diferentes jogos e ateliers, também o CERVAS – Centro de Ecologia, recuperação e Vi-

gilância de Animais Selvagens esteve presente, através de ações de sensibilização para as questões 

ambientais, nomeadamente no que concerne à vida selvagem, o que muito encantou e ensinou as  

nossas crianças. 

VISITA AOS LARES E CENTROS DE DIA DO CONCELHO
O executivo gouveense, acompanhado da Juventude Solidária de Gouveia e da Escola de Música, visitaram 

os vários lares e Centros de Dia do Concelho, oferecendo uma pequena lembrança de votos de Boas Festas 

aos munícipes que frequentam ou vivem naquelas instituições.

MERCADINHO DE NATAL
A Praça de São Pedro, em Gouveia, acolheu o Mercadinho de Natal, no passado dia 20 de 

dezembro.

O Mercadinho de Natal é um conceito que vem ganhando cada vez mais força pela sua originalidade. 

Numa iniciativa do Município de Gouveia, o artesanato do concelho e a doçaria de Natal estiveram em 

destaque nas bancas de rua, ocupadas por instituições e por particulares.

O Mercadinho de Natal deu mais vida ao centro da cidade, e ofereceu aos visitantes um infindável rol 

de oportunidades como participar em vendas de cariz solidário ou adquirir prendas originais, na área do 

design e da doçaria, por exemplo.

Gouveenses e turistas puderam ainda interagir em muitas atividades que se realizaram ao longo do dia, 

desenvolvidas pelo comércio local e pelas coletividades do concelho.

CANTAR DAS JANEIRAS
O espetáculo do Cantar das Janeiras teve lugar no dia 10 de janeiro no Teatro Cine desta cidade, e assi-

nalou o fim da quadra de Natal e constituiu mais uma vez  “um ponto de encontro para as associações e 

coletividades do concelho”. 

Participaram nesta iniciativa quase duas dezenas de coletividades, cumprindo assim a tradi-

ção de desejarem ao executivo municipal e à população do concelho um ano mais próspero 

e feliz .

No decurso do espetáculo, procedeu-se ao sorteio dos cupões vencedores da campanha natalícia “A Pren-

da do seu Natal está no Comércio Local”.
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VINHOS DO CONCELHO RECONHECIDOS INTERNACIONALMENTE
Várias empresas vitivinícolas do concelho participaram no concurso Internacional “La Selezione del Sinda-

co”, realizado em Itália. A Quinta Madre de Água ganhou uma das três Grandes Medalhas de Ouro, atribuída 

a Portugal neste concurso Internacional. Para além da Quinta Madre de Água, mais 5 empresas vitivinícolas 

do concelho de Gouveia foram distinguidas com uma medalha de ouro e quatro medalhas de prata.

Grande Medalha de Ouro: Quinta Madre de Água; Medalha de Ouro: Abrigo da Passarela; Medalhas de 

Prata: O Abrigo da Passarela; Adega Cooperativa de Vila Nova de Tazem; Quinta da Tapada do Barro; Quinta 

dos Garnachos.

“La Selezione del Sindaco”, é um concurso internacional de vinhos realizado em Itália anualmente e ao 

qual só podem concorrer as empresas cujos municípios sejam associados (no caso de Portugal) à AMPV – 

Associação dos Municípios Produtores de Vinho. 

De salientar que os produtores de vinho do concelho de Gouveia têm vindo a arrecadar uma série de 

prémios, neste e noutros concursos nacionais e internacionais, o que manifestamente, denota a grande 

qualidade dos nossos néctares vinícolas.

FEIRA DO QUEIJO 2016
O mercado municipal acolheu a já tradicional Feira do Queijo, através da qual se pretende valorizar os 

produtos endógenos, as tradições e cultura do concelho, destacando a autenticidade da produção do Quei-

jo Serra da Estrela.Os pastores, as queijarias tradicionais, os produtores de queijo DOP e outros produtos 

regionais como os enchidos, o mel, o vinho do Dão e os doces regionais, bem como o artesanato, tiveram 

toda a distinção e visibilidade nesta festa que reúne produtores do concelho e consumidores de todo o país.

CARNAVAL DA SERRA
O corso de carnaval decorreu na tarde de domingo gordo, com a participação de grupos de foliões das fre-

guesias do concelho e de 5 conjuntos de bombos que, desfilaram por algumas artérias da cidade, tendo tido 

o seu início na Av. Botto Machado e o seu términos nos Paços do Concelho. Mais uma vez, a cor, a alegria e 

a animação dominaram esta festa de origem pagã, que fizeram as delicias da população do Concelho e de 

todos os que escolhem Gouveia como destino de carnaval.

O carnaval da Serra terminou com a Queima do Entrudo na tarde de terça-feira. O espetáculo teve início na 

Av. 25 de abril, seguindo-se o desfile até ao Parque da Ribeira onde se procedeu ao ritual cénico e satírico da 

“Leitura do Testamento” e “ Enterro do Entrudo”, finalizando-se o espetáculo com a degustação das papas de 

milho. Este encerramento conta com a parceria de diversas coletividades do concelho, nomeadamente o IG – 

Escola Profissional de Gouveia, o Rancho Folclórico de Gouveia e a Sociedade Musical Gouveense.

LAÇO HUMANO
A iniciativa promovida pela CPCJ de Gouveia e pela Câmara Municipal de Gouveia que decorreu junto aos 

Paços do Concelho, juntou algumas dezenas de crianças, jovens, professores, auxiliares e pais na formação 

deste laço humano.

A iniciativa que contou com a presença do Jardim de Infância de Gouveia; Jardim de Infância, CAO e Lar 

Residencial da Associação de Beneficência Popular de Gouveia; Jardim de Infância da Casa do Povo de Vila 

Nova de Tazem; Jardim de Infância da Fundação “A Nossa Casa”; Jardim de Infância do Abrigo da Sagrada 

Família e Instituto de Gouveia – Escola Profissional, teve como objectivo sensibilizar a população para a 

prevenção dos maus-tratos na infância, uma causa que é de todos nós.

VISITA AO MUNICÍPIO DAS MÉDICAS ESTAGIÁRIAS DE MOÇAMBIQUE
As 9 médicas moçambicanas recém-licenciadas e que durante 6 semanas cumpriram um estágio na Clínica 

de Medicina Física e Reabilitação da ABPG, foram recebidas pelo Presidente da Câmara e membros do 

seu executivo no salão nobre dos Paços do Concelho. As jovens, em tempo de partida, fizeram questão de 

cumprimentar o Presidente da Câmara e com ele trocarem algumas impressões, manifestando a satisfação 

de terem sido bem acolhidas nesta cidade, não só pela ABPG mas também com os gouveenses com quem 

tiveram oportunidade de contactar.

VINHOS DO CONCELHO RECONHECIDOS INTERNACIONALMENTE  
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DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO
O Dia Municipal do Bombeiro foi organizado pela Câmara Municipal de 

Gouveia e pela Assembleia Municipal de Gouveia, no passado dia 28  

de maio. 

O Município de Gouveia, pretende com esta iniciativa homenagear todos 

os bombeiros, destacar o trabalho e contribuição destes na proteção das 

populações e na prestação de cuidados e serviços de apoio.

Neste sentido, foram desenvolvidas diversas atividades, que tiveram iní-

cio com o Hastear das Bandeiras às 11.00h nos Paços do Concelho, seguin-

do-se uma arruada das Fanfarras de Gouveia e Melo pelas ruas da cidade.

Às 12.00h, deu-se início ao toque de sirene em cada quartel dos bombei-

ros do concelho.

Na parte da tarde, frente aos Paços do Concelho, bombeiros das quatro 

corporações, em formatura prestaram cumprimentos às entidades presen-

tes, seguindo-se para o Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde decorreu 

a Sessão Solene.

Para encerrar este dia, teve início no Quartel dos Bombeiros de Gouveia 

um desfile de força apeada e motorizada que terminou junto ao Palácio 

da Justiça.
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ASSINATURA PEDU  DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO  

ASSINATURA DO PLANO ESTRATÉGICO 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Teve lugar no passado dia 31 de maio, pelas 15.30h, a Sessão de Assi-

natura de Contratos dos PEDU - Planos Estratégicos de Desenvolvimento 

Urbano, no valor total de 784 milhões de Euros de Fundos da União Euro-

peia, para que as autarquias possam candidatar ao Portugal 2020 novos 

projetos de investimento.

O evento decorreu em Santa Maria da Feira, no Europarque, e foi presidido 

pelo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques; onde 

marcou presença, também o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos  

Fernandes.

Gouveia, foi uma das cidades que assinou este programa e que lhe irá 

permitir receber cerca de 7,5 milhões de Euros, destinados à regeneração 

urbana da cidade.

Para as cidades médias foram também lançados, em simultâneo, os AVI-

SOS para a feitura dos planos de mobilidade e regeneração urbana e para 

a apresentação dos projetos. As verbas serão atribuídas mediante a apro-

vação de dois planos: os PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade Urbana 

Sustentada e os PARU - Programa de Ação para a Reabilitação Urbana.
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PREPARAÇÃO

Barrar o cabrito com um molho que se preparou previamente com a banha de 

porco, alhos, colorau, sal, pimenta e o vinho branco.  

Deixar neste tempero de um dia para o outro.

Colocar o cabrito num tabuleiro e levar a assar no forno bem quente (de preferência 

um forno a lenha).

A meio da operação vá adicionando um pouco de vinho branco (caso considere 

necessário).

Rectifique os temperos e deixe o cabrito ficar tostado. 

Depois de descascadas e cerca de meia hora antes de retirar do forno, coloque 

as batatas no tabuleiro do cabrito e deixe cozinhar, deixando absorver os sabores  

ali concentrados.

Coza os grelos em água temperada com sal, escorra e reserve. Num prato de barro, 

disponha o cabrito, as batatinhas e os grelos e sirva bem quente, tudo regado com 

o molho do assado.

Nota: Este prato merece ser acompanhado por um bom vinho tinto do Dão (o nosso 

concelho, possui dos melhores vinhos do Dão e quem disser o contrário, mente).

CABRITO NO FORNO
É certo que o cabrito existe em quase todo o mundo, e com ele se preparam os pratos 

mais diversificados e saborosos. Mas convenhamos, não há cabrito mais apetitoso do 

que aquele que é criado nas encostas da nossa Serra. Terá a ver com a qualidade e 

variedade dos pastos? – Poderá ser uma explicação plausível, porém, seriamos injus-

tos se não enaltecêssemos a mestria e o amor dado à confeção do cabrito assado no 

forno, com receitas tão antigas como as memórias dos nossos tetravós. 

Perdoem-me os leitores a presunção, mas o leitão come-se na Bairrada e o cabrito no 

concelho de Gouveia… e ponto final! É uma dessas receitas, bem antigas, que aqui 

trazemos, para deliciar os palatos mais exigentes.

INGREDIENTES

     • 1 cabrito com 4 kg

     • 4 colheres de sopa de banha de porco

     • 6 dentes de alho

     • 1 colher de sopa de colorau

     • 0,5 litro de vinho branco

     • água q.b

     • sal q.b

     • pimenta branca q.b

     • 2 kg batatinhas pequenas

     • 2 colheres de sopa de azeite

     • 1 kg de grelos
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INAUGURAÇÃO DAS NOVAS COLEÇÕES
No passado dia 9 de abril realizou-se a Inauguração das Novas Coleções: Metosul 

Miniaturas Portuguesas, Das 2 às 4 Rodas de Valentino Rossi e 24 Horas de Le Mans 

com visita guiada ao Museu pelos colecionadores.

Das comemorações fez parte uma sessão de autógrafos com o Campeão nacional de 

Ralis Carlos Bica e Exposição de Veículos Clássicos em frente aos Paços do Concelho.

EXPOSIÇÃO “ TÁXIS DO MUNDO”
De 13 de fevereiro a 11 de abril, o Museu da Miniatura Automóvel esteve presente 

na Fundação Lapa do Lobo no Concelho de Nelas com a exposição “ Táxis do Mundo”. 

Exposição esta que foi motivo de atração de centenas de visitantes a este espaço.

FÉRIAS DA PÁSCOA 2016
Durante as Férias da Páscoa 2016, o Museu da Miniatura Automóvel promoveu um 

vasto conjunto de atividades com as escolas que nos visitaram. Durante as atividades 

o Museu proporcionou umas manhãs divertidas às crianças entre elas: Filmes, Cons-

trução do carro do Coelhinho, desenhos alusivos à época festiva, Pista de Slot. No final 

deliciaram-se com ovinhos de chocolates e amêndoas. 

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
No âmbito das comemorações do Dia dos Monumentos e Sítios, dia 18 de abril o Mu-

seu da Miniatura Automóvel de Gouveia esteve de portas abertas com visitas guiadas 

a quem quis apreciar as melhores coleções existentes em todo o País. 

Durante todo o dia decorreu a exposição de um veículo antigo dos bombeiros, em 

frente aos Paços do Concelho, por forma a evidenciar a exposição “ Evolução Histórica 

do Automóvel” patente no Museu.

ESPAÇO DO MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL 2015
No âmbito das Festas da Cidade de Gouveia - “ Festas do Sr. do Calvário”, que de-

correram de 7 a 10 de Agosto, o Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia esteve 

presente com o Espaço da Miniatura Automóvel 2015.

Este espaço disponibilizou a todos os visitantes um vasto conjunto de atrações: Pista 

de Slot, Exposição fotográfica sobre Evolução histórica, - Exposição de Miniaturas de 

Coleções em Exposição no Museu, Venda de Miniaturas, Exposição de concessioná-

rios, Exposição “Do Passado ao Presente”, Máquinas de jogos e divulgação da Super 

Especial Rali.

ENCONTRO IBÉRICO DE AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS 

De 4 a 6 de setembro decorreu o “2.º Encontro Ibérico de Automóveis Clássicos”. Este 

evento reuniu viaturas portuguesas e espanholas que desfrutaram de um programa 

repleto de visitas a diversos museus entre os quais o Museu da Miniatura Automóvel, 

locais históricos e magníficas paisagens entre Salamanca, Ciudad Rodrigo, Siega Ver-

de, Gouveia, Guarda e Nelas.

8.º ANIVERSÁRIO
O Museu da Miniatura Automóvel (MMA) comemorou, no passado dia 28 de novem-

bro, o seu 8.º Aniversário promovendo várias atividades ao longo do dia. 

No âmbito das comemorações realizou-se uma visita guiada ao Museu, uma ter-

túlia com os Pilotos Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva e uma sessão de 

autógrafos com os Pilotos.

Decorreu ainda, ao longo do dia, uma Exposição de veículos “do Passado ao Presen-

te” e Exposição de Veículo de Rali dos Pilotos. A celebração do aniversário terminou 

com os parabéns cantados por todos os presentes.

ESPAÇO DO MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL 2015  

8.º ANIVERSÁRIO  

INAUGURAÇÃO DAS NOVAS COLEÇÕES  

FÉRIAS DA PÁSCOA 2016  DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS  

ENCONTRO IBÉRICO DE AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS  EXPOSIÇÃO “ TÁXIS DO MUNDO”  



VILA NOVA DE TAZEMPAÇOS DA SERRA

GOUVEIA GOUVEIA

Obras de melhoramento das infraestruturas do Parque
Ecológico | Obra CMG

Alargamento do Entroncamento da Rua Dr. Mário Gomes Figueira 
com a Rua Eulália Mendes | Obra CMG

Pluvial | Obra CMG

MOIMENTA LAGARINHOSGOUVEIA

Reposição de um muro na estrada Gouveia - Moimenta | Obra CMG Regularização do Caminho do Fundo | Obra MistaRecuperação do edifício para sede do Núcleo | Obra CMG

Regularização Valeta Eira Velha | Obra Mista

MELO - NABAINHOS FIGUEIRÓ DA SERRAARCOZELO

Construção de muro de suporte Alargamento Rua Cemitério | Obra Junta de FreguesiaConstrução de Pluvial na Travessa Fonte Nova | Obra Mista

CONSTRUIR O FUTURO12 GOUVEIA | REVISTA MUNICIPAL

O FUTURO CONSTRÓI-SE TODOS OS DIAS.

EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO, DECORREM INTERVENÇÕES, UMAS DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA, OUTRAS DO
MUNÍCIPIO E OUTRAS AINDA DA RESPONSABILIDADE CONJUNTA DAS JUNTAS E DO MUNÍCIPIO.

NATURALMENTE, QUE ESTAS OBRAS, TÊM COMO FINALIDADE A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS POPULAÇÕES LOCAIS.

NUMA VIAGEM PELO CONCELHO, DEMOS CONTA DESTE TRABALHO, DO QUAL AQUI DEIXAMOS ALGUNS EXEMPLOS.

PAÇOS DA SERRA

Impermeabilização Igreja Matriz | Obra Mista

ALDEIAS

Alargamento da Ponte de S. Cosme | Obra CMG



VINHÓ

Requalificação telhado sede Junta Freguesia | Obra Mista

NESPEREIRA

MANGUALDE DA SERRA

RIBAMONDEGO

MELO

RIO TORTO

MOIMENTA DA SERRA

Calcetamento Largo Pipo

Conclusão muro Rua Luís Camões | Obra Mista

Reparação muro vedação - Rua Manuel Cerveira | Obra Mista

Muro - Santa Eufêmea | Obra Mista

Construção lomba redutora velocidade junto ao Lar | Obra CMG

Requalificação Lavadouros | Obra Mista

S. PAIO VILA NOVA DE TAZEMVILA FRANCA DA SERRA

Construção de muro de suporte e vedação em pedra e blocos - EN330 
- Avenida Cidade Gouveia | Obra CMG

Requalificação Lavadouro Tazem | Obra MistaRequalificação Fonte da Bica | Obra Mista
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CATIVELOSVILA CORTÊS DA SERRA

Póvoa da Raínha - Construção de lombas redutoras de  
velocidade e uma passadeira | Obra CMG

Drenagem águas pluviais - Estrada Vila Cortês - Freixo da Serra
Obra Mista

FOLGOSINHO FREIXO DA SERRA

Requalificação Parque Lazer - Fonte Nova | Obra Junta de Freguesia Requalificação Calçada Rua Professor Santos Lucas | Obra Junta 
de Freguesia



RUI LOPES
O GOUVEENSE, É O ÚNICO PORTUGUÊS NA 
EQUIPA MULTINACIONAL DO CENTRO DE 
INVESTIGAÇÃO DO INSTITUTO HOLANDÊS 
DE CANCRO QUE RECENTEMENTE FEZ 
UMA DESCOBERTA IMPORTANTE NO 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CANCRO

ENTREVISTA GOUVEIA | REVISTA MUNICIPAL14

RUI LOPES, 31 ANOS, INVESTIGADOR, NATURAL DE MANGUALDE 

DA SERRA, CONCELHO DE GOUVEIA ONDE VIVEU ATÉ CONCLUIR 

OS ESTUDOS DO ENSINO SECUNDÁRIO. LICENCIADO EM BIOLOGIA 

PELA UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, É MES-

TRE EM ONCOLOGIA PELA UNIVERSIDADE DO PORTO. FOI DURAN-

TE O SEU PERCURSO ACADÉMICO QUE SURGIU O INTERESSE PELA 

INVESTIGAÇÃO RELACIONADA COM O CANCRO. EM 2009, OBTEVE 

UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO PARA A 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FCT) PARA TRABALHAR NO IPATIMUP, NA 

ÁREA DO CANCRO GÁSTRICO. E EM 2011, GANHOU UMA BOLSA DE 

DOUTORAMENTO DA FCT PARA TRABALHAR NO INSTITUTO HOLAN-

DÊS DE CANCRO (NKI-AVL) EM AMESTERDÃO, E SEM PENSAR DUAS 

VEZES RUMOU EM BUSCA DE UM SONHO. O NKI-AVL ONDE RUI LOPES 

ESTÁ A TRABALHAR E A TERMINAR A SUA TESE DE DOUTORAMEN-

TO, É UM CENTRO HOSPITALAR E DE INVESTIGAÇÃO DE REFERÊNCIA 

MUNDIAL, ONDE SE DESENVOLVE TRABALHO DE QUALIDADE MUITO 

ELEVADA NA ÁREA DO CANCRO.



ENTREVISTA ENTREVISTA

REVISTA MUNICIPAL | A DESCOBERTA DE QUE TANTO SE FALA E NA QUAL O RUI TEVE 

O SEU CONTRIBUTO, TRATA-SE EXACTAMENTE DE QUÊ?

RUI LOPES | A originalidade da nossa investigação consiste em termos utilizado 

uma ferramenta molecular inovadora, a CRISPR-Cas9, para identificar regiões do 

genoma humano com função desconhecida até á data. Nós testamos milhares de 

regiões diferentes e descobrimos que algumas delas são essenciais para a divisão 

e proliferação das células tumorais. Além disso, conseguimos descobrir como é que 

estas regiões conferem vantagem ás células tumorais. Um exemplo particular, nós 

identificámos uma região que contém um elemento regulatório do gene p21. Este 

gene é fundamental para controlar a divisão celular e reparar as mutações do DNA, 

dois processos fundamentais para prevenir o aparecimento de doenças genéticas 

como o cancro. Nós descobrimos que a inativação da região regulatória resulta na 

diminuição da produção da proteína p21 e consequente aumento da divisão das 

células afectadas. O descontrolo da divisão celular é uma das características chave 

das células tumorais e o nosso trabalho permitiu descobrir um novo mecanismo 

molecular que está por detrás deste fenómeno. 

O QUE É QUE ESTE PASSO TÃO IMPORTANTE PODE SIGNIFICAR PARA OS DOENTES  

ONCOLÓGICOS?

O nosso trabalho de investigação é focado nos mecanismos moleculares das células 

tumorais mas em termos clínicos, tem principalmente duas aplicações futuras:

1. No diagnóstico, através da identificação de mutações nas regiões regulatórias que  

 nós caracterizámos. Dado que sabemos qual é a função de cada uma destas  

 regiões, agora podemos entender o significado clínico das mutações que são  

 identificadas em tumores humanos. Na prática, isto pode traduzir-se num melhor  

 diagnóstico do tipo de tumor e também pronóstico acerca da evolução da doença.

2. A identificação e caracterização destas regiões abre as portas a novos tratamentos  

 do cancro. Por exemplo, a partir de agora será possível testar fármacos para inibir  

 ou aumentar (consoante o caso) a atividade das regiões regulatórias de modo a  

 eliminar as células tumorais.      

Esta investigação não é o “fim da linha”, mas sim o começo. O que nós fizemos foi uma 

prova de princípio, ou seja, mostrámos que é possível fazer este tipo de trabalho pela 

primeira vez. Agora, o desafio é continuar a descobrir quais são as funções de toda a 

sequência do genoma humano e quais as são as alterações  genéticas que contribuem 

para o desenvolvimento e progressão do cancro. Este conhecimento tem um valor 

incalculável e eu acredito que vai contribuir decisivamente para curar esta doença.

A DESCOBERTA FOI E É “FALADA” EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, E FOI 

PUBLICADO NUMA REVISTA MUITO CONCEITUADA NA ÁREA DA INVESTIGAÇÃO. O QUE 

ISTO SIGNIFICA PARA UM JOVEM INVESTIGADOR COMO O RUI?

Esta investigação foi o culminar de vários anos de trabalho que tenho vindo a de-

senvolver desde que estou na Holanda. É um sonho tornado realidade ver o produto 

do meu trabalho publicado na Nature Biotechnology, dado ser uma revista científica 

muito conceituada e com grande visibilidade. O artigo foi muito bem recebido por 

parte da comunidade científica e acho que vai contribuir para me abrir portas no 

futuro. A prova disso é que já fomos contactados por outros grupos que querem 

desenvolver projetos de investigação semelhantes ao nosso.

COMO É QUE SE SENTE SENDO O ÚNICO PORTUGUÊS A TRABALHAR NUMA EQUIPA DE 

INVESTIGAÇÃO MULTINACIONAL NO INSTITUTO HOLANDÊS DE CANCRO NA HOLANDA, 

NUM PROJECTO TÃO IMPORTANTE?

O grupo em que eu trabalho é uma equipa multidisciplinar e multinacional. Tenho 

a sorte de trabalhar com pessoas muito inteligentes e criativas, com quem aprendi 

muito ao longo destes anos. O NKI-AVL tem um ambiente muito dinâmico e inter-

nacional, e isso contribuiu imenso para eu me adaptar rapidamente a Amesterdão. 

Como português, sinto uma gratidão imensa por estar aqui a trabalhar com uma 

bolsa de doutoramento FCT. No futuro, espero poder retribuir com conhecimento o 

investimento que Portugal fez na minha formação.

COMO É QUE COMEÇA O INTERESSE PELA INVESTIGAÇÃO?

Eu comecei a fazer investigação durante os meses de Verão no departamento de 

Genética da UTAD, sob a supervisão do Professor Doutor Guedes-Pinto e da Professo-

ra Doutora Paula Lopes. Foi nessa altura que eu descobri o que era realmente inves-

tigação e, acima de tudo, que eu gostava de fazer investigação! No entanto, o meu 

interesse pela biologia e genética começou no ensino secundário, durante as aulas 

da professora Cidália Reis. Acho que tive sorte em ter tido excelentes professores e 

isso contribuiu imenso para a minha carreira na ciência.

COMO É QUE AS PESSOAS DA SUA ALDEIA NATAL, MANGUALDE DA SERRA, QUE O VI-

RAM CRESCER, VÊEM O RUI NESTE MOMENTO, COMO INVESTIGADOR NUMA ÁREA QUE 

AFECTA A VIDA DE UMA GRANDE PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO?

Eu estava em casa quando o meu artigo foi publicado, e nessa altura recebi imen-

sas mensagens de apoio e carinho dos meus amigos. Eu acho que as pessoas que 

me conhecem e viram crescer continuam a olhar para mim da mesma maneira –  

apenas notam que estou mais velho e tenho cabelos brancos! No entanto, senti 

que os meus conterrâneos ficaram muito orgulhosos pelo meu trabalho. Isso é um 

motivo de grande alegria para mim e faz-me sentir ainda mais orgulhoso de ter 

nascido e crescido em Mangualde da Serra.

QUAIS OS PLANOS PARA O FUTURO?

No imediato, quero concluir outros projetos de investigação que ainda estão em 

curso e depois defender a minha tese de doutoramento no final deste ano. Quando 

terminar o doutoramento, quero continuar a aplicar a tecnologia CRISPR-Cas9 para 

investigar e tratar o cancro. Eu ainda não decidi onde vou prosseguir a minha carrei-

ra mas em princípio continuarei a trabalhar num centro de investigação. Eu gostaria 

de regressar a Portugal, mas à partida vou ficar no estrangeiro nos próximos anos. 

No futuro, tenho a ambição de criar uma empresa para desenvolver e comercializar 

produtos relacionados com a tecnologia CRISPR-Cas9.
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ENCONTRO DE CORAIS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
O Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia, organizou o XXVIII Encontro de Coros de Gouveia a 27 de 

junho. Como já vem sendo habitual, o espetáculo conta com a participação de três grupos corais convidados.

Neste Encontro estiveram presentes o grupo “Chorus Auris”, da Academia de Música Banda de Ourém, o 

grupo Coral de Grado (Oviedo – Espanha) e o Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha (Madeira). 

Antes do espetáculo, os grupos foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Gouveia pelo 

Presidente da Autarquia, Luís Tadeu.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE VINHÓ
Decorreu em Vinhó com assinalável êxito, o 36º Festival Internacional de Folclore que contou com os 

seguintes grupos: Rancho Folclórico de Vinhó, Compañia de Danza México Espetacular, Grupo Regional 

Folclórico Agrícola de Pevidem – Guimarães, Grupo de Danzas Andinas Intichaski – Equador, Rancho Folcló-

rico as Paliteiras de Cheio – Lordão e por fim o grupo Folklore Enseble Dúvravia – Eslováquia. O excelente 

espetáculo proporcionado pelos diferentes grupos foi presenciado por muitos amantes da etnografia e folclore.

FESTIVAL DE FOLCLORE DE NESPEREIRA
Também o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Nespereira teve o seu tradicional festival de folclore. Contando 

já com 36 edições, este festival é dos eventos culturais de cariz tradicional com maior expressão na freguesia e 

mesmo no concelho. Fruto de um belíssimo trabalho de recolha etnográfica, o Rancho Folclórico da Casa do Povo 

de Nespereira, tem-se afirmado como um digno representante das tradições com raízes no concelho de Gouveia.  

500º ANIVERSÁRIO DA ATRIBUIÇÃO DO FORAL A MELO
Melo comemorou os 500 anos da atribuição do Foral a esta antiga Vila e que já foi sede de concelho até 

ao início do Século XIX. A iniciativa das comemorações partiu da União de Freguesias de Melo e Nabais e 

contou com um conjunto de atividades que deram elevada dignidade à efeméride.

As comemorações iniciaram-se com o descerrar da placa que assinala a efeméride no Largo do Pelouri-

nho. No ato, usaram da palavra o Presidente da União de Freguesias e o Presidente do Município, para 

realçarem a importância histórica da atribuição do Foral. 

Após este momento, seguiu-se um cortejo “medieval” encenado pelo Escola Velha – Teatro de Gouveia, 

que se dirigiu para o Largo do Paço de Melo, onde decorreu uma feira e muita animação.

G!O-ROMARIA CULTURAL
A 2ª edição da G!O Romaria Cultural surge, naturalmente, como consequência do sucesso das edições ante-

riores. Do teatro ao cinema, passando pelas exposições de artes plásticas e fotografia, workshops e feiras de 

gastronomia e artesanato, a G!O envolveu a cidade e a comunidade num projeto comunitário e associativo, 

enaltecendo as valências e as potencialidades económicas, sociais e culturais da cidade, do meio ambiente 

e da população. De realçar, que este evento é organizado por um grupo de jovens que querem apostar 

culturalmente na cidade de Gouveia, e contou com a colaboração do Município.

FESTIVAL DA PRAÇA DAS ORIGENS
O Festival decorreu de 31 de julho a 2 de agosto e teve o Bairro do Castelo em Gouveia como palco. O 

festival  de 2015, levou-nos a uma viagem ao século XIX.

O Escola Velha – Teatro de Gouveia, manteve o compromisso de, mais uma vez, trazer até nós os sons, as cores, os 

saberes e sabores mais característicos da nossa região. Foi também uma agradável surpresa para quem nos visitou, 

com novas abordagens, diferentes mostras e muita animação. Para isso, a organização contou com a colaboração 

de todos os expositores, e de vários patrocinadores e amigos que se juntaram para tornar possível este certame.

Com uma programação recheada, muitos foram aqueles que visitaram o festival ao longo dos 3 dias em que ele 

decorreu. De norte a sul do país, dos oito aos oitenta, as famílias foram presença contínua nesta viagem ao passado.

Sempre com a Taberna da Aldeia como pano de fundo, todos puderam partilhar vivências e escutar dife-

rentes sonoridades na companhia dos saborosos petiscos servidos na hora.

Por tudo isso os nossos parabéns ao Escola Velha, e que nos surpreendam novamente neste ano de 2016.
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GO-ROMARIA CULTURAL  
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50º ANIVERSÁRIO DA ORDENAÇÃO DO REVERENDO PADRE MORAIS
50 anos de sacerdócio não podem deixar de comemorar-se, especialmente quando se trata de António 

Morais, um sacerdote que dedicou a sua vida à comunidade gouveense. Os paroquianos, reconheceram-

lhe as virtudes de um homem de fé e vasta erudição, sempre disponível para ajudar o seu semelhante e 

a sua diocese. Esse reconhecimento, foi publicamente manifestado nos vários momentos que marcaram  

as comemorações.

ENTREGA DE CALÇADO APREENDIDO PELA GNR À LOJA SOCIAL DE GOUVEIA
Teve lugar no dia 29 de setembro, no posto da Guarda Nacional Republicana em Gouveia, a entrega ofi-

cial, por esta instituição ao Município de Gouveia, de 966 pares de sapatos destinados à Loja Social. Este 

calçado seria encaminhado para as famílias mais carenciadas do concelho. 

O material distribuído, resulta da apreensão feita pela GNR a uma fábrica de calçado situada no norte do 

país, num processo que decorreu em 2003. Esta oferta foi possível graças a uma decisão proferida pelo 

Tribunal de Gouveia por proposta do Destacamento Territorial de Gouveia da GNR.

O processo de entrega deste material, resultante da referida apreensão, contou com a presença do Sr. Capitão 

Davide Baptista, Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Gouveia, do Sr. Presidente da Câmara, 

Luís Tadeu Marques, do Vereador Jorge Ferreira e de outros elementos daquele posto e do município.

É importante realçar o papel da GNR em todo este procedimento, que permitiu ajudar muitas famílias 

deste concelho, em situação de maior precariedade.  

IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM GOUVEIA
Foi com muita emoção que os gouveenses receberam a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima 

que percorreu algumas cidades do País, no âmbito do centenário das Aparições. 

Centenas de pessoas aguardaram a chegada da imagem na Praça de S. Pedro, que depois seria transpor-

tada para a Igreja Matriz pelos Bombeiros Voluntários de Gouveia onde, os populares tiveram a oportuni-

dade de orar e exteriorizar a sua fé.

INAUGURAÇÃO DO FORNO COMUNITÁRIO DE ARCOZELO DA SERRA
A Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra procedeu à inauguração do Forno Comunitário daquela Fregue-

sias. No ato, para além de vários arcozelenses, estiveram presentes, o Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel Branco, o Presidente da Câmara, Luís Tadeu e elementos da sua equipa.

A recuperação do forno comunitário, para além de proporcionar à população o uso deste forno para 

a confeção de vários pratos da tradição gastronómica, constitui também um reviver da memória  

da comunidade.

MERCADO DE NATAL DE VILA NOVA DE TAZEM
Por iniciativa da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem, a colaboração do Município de Gouveia e a 

parceria da Reencontro, teve lugar a 12 e 13 de dezembro a 3ª edição do Mercado de Natal.

Guloseimas alusivas à Quadra, outras iguarias e artesanato constituiram o ponto alto desta feira. Algumas 

instituições tiveram também espaço, para angariação de fundos, através da venda dos seus produtos, 

tornando possível assim a realização de algumas das suas atividades.

INAUGURAÇÃO DA FONTE DA BICA EM VILA FRANCA DA SERRA
A Fonte da Bica, elemento arquitetónico com história na freguesia de Vila Franca da Serra, foi objeto de 

restauro por parte da Junta. A recuperação contou com o apoio da Câmara Municipal. Um belo conjunto 

de azulejos recria o quotidiano de tempos idos naquela localidade, evidenciando ainda mais, todo o con-

junto da fonte. Na inauguração, Carlos Pacheco, presidente da Junta de Freguesia local, agradeceu a Luís 

Tadeu o apoio dado pelo Município e reforçou a ideia de que tudo é possível quando existe vontade das 

instituições em partilharem sonhos, concretizando alguns deles.

O ato, do qual constou também a inauguração da iluminação de Natal, culminou com um convívio que 

contou com a presença festiva de toda a comunidade.
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12
2015

12 INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA DE VILA NOVA DE TAZEM
Finalmente, um vasto espólio de Arte Sacra tem agora o seu museu em Vila Nova de Tazem. A iniciativa, 

que conta com o compromisso da Paróquia e Junta de Freguesia, traduz-se de imediato, em mais uma 

atração turística daquela Freguesia.

O acervo deste Museu é constituído por rica imaginária em madeira, talha dourada, alfaias religiosas e  

livros litúrgicos. 

Na cerimónia de inauguração, para além de muitos vilanovenses, estiveram presentes o Pároco Joaquim 

Sequeira, o Presidente da Junta Marco Martins e o Presidente da Câmara Municipal, Luís Tadeu.

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS EFETUADAS NO QUARTEL DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE GOUVEIA
No passado dia 19 de Dezembro foram inauguradas as renovadas e ampliadas instalações do Quartel/

Sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Gouveia.

As obras agora efetuadas, e que contaram com a colaboração técnica do Município de Gouveia 

irão, certamente, proporcionar aos homens e mulheres daquela corporação, melhores condições  

de trabalho. 

Naturalmente, que a Direção desta associação humanitária está de parabéns, por ter tido a coragem 

de concretizar um sonho antigo. Com esta iniciativa, tiram também benefícios os gouveenses, já que 

os soldados da paz estarão ainda mais motivados para cumprir a sua missão, em prol do bem estar  

das populações.

FESTIVAL SECUNDÁRIO 2016
Entre 20 e 24 de março teve lugar no Parque da Senhora dos Verdes mais uma edição do Festival do 

Secundário. Cerca de três milhares de jovens vindos de todo o país participaram neste encontro que é já 

uma referência nos festivais de juventude.

A organização proporcionou uma variedade notável no domínio da animação, oferecendo a esta juventu-

de ali presente momentos de convívio que dificilmente esquecerão.

 

FESTIVAL DO LICOR, COMPOTAS E FOLAR DE PÁSCOA EM NABAÍNHOS
A segunda edição do Festival do Licor, das Compotas e do Folar da Páscoa, decorreu nos dias 26 e 27 de 

março no Largo do Coito em Nabainhos. Uma vez mais o festival teve como mote os produtos tradicionais 

da região e da época do ano.

A entidade responsável pela organização deste evento é a Associação de Melhoramentos de Nabainhos, 

tendo em vista a divulgação destes produtos, numa iniciativa única no concelho de Gouveia. Para além 

dos produtos - que dão testemunho da abundância e variedade das produções agrícolas - houve ainda 

muita animação musical entre outras atrações. 

O festival realizou-se no Largo do Coito, na localidade de Nabainhos.

  

INAUGURAÇÃO DA BOUTIQUE DO PRESUNTO
A Casa Quintela, uma conceituada empresa produtora de presuntos, enchidos e fumados 

da Beira Baixa investe em Gouveia inaugurando no passado dia 31 de março a Boutique  

do Presunto.

A Inauguração contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Luís Tadeu 

Marques e restante executivo.

O espaço, que durante anos foi local de encontro de muitos gouveenses (antigo Café Central), muda de 

ramo e passa a ser a “Boutique do Presunto” que, como o próprio nome indica, destina-se à venda de 

presuntos e uma grande variedade de produtos regionais, nomeadamente, enchidos, queijo, compotas, 

mel, licores, azeite e artesanato.

Durante o discurso de inauguração o autarca, Luís Tadeu felicitou o proprietário pela iniciativa e referiu 

também a importância de ali serem comercializados os produtos regionais do concelho de Gouveia, dada 

a qualidade e grande variedade do que se produz na nossa terra.

19
2015

12

24
2016

03

28
2016

03

31
2016

03

INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA DE VILA NOVA DE TAZEM  

INAUGURAÇÃO DA BOUTIQUE DO PRESUNTO  

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO QUARTEL DOS BOMBEIROS  

FESTIVAL SECUNDÁRIO 2016  

FESTIVAL DO LICOR, COMPOTAS E FOLAR DE PÁSCOA EM NABAÍNHOS  



ACONTECEU POR CÁ GOUVEIA | REVISTA MUNICIPAL19

INAUGURAÇÃO DA SUPERFÍCIE COMERCIAL O MEU SUPER  

UMA ESPLANADA SOBRE O MAR  

5ª MILHA URBANA DE GOUVEIA  

DESPORTIVO DE GOUVEIA, CAMPEÃO DISTRITAL  

ENCONTRO DOS ANTIGOS ALUNOS DO COLÉGIO NUN’ÁLVARES  

INAUGURAÇÃO DA SUPERFÍCIE COMERCIAL O MEU SUPER
O Meu Super, franchising alimentar da Sonae MC, abriu uma loja em Gouveia, concretizando assim, mais 

um significativo contributo para o desenvolvimento económico e social da zona de Gouveia. 

Esta nova abertura da marca Meu Super insere-se na estratégia de expansão da insígnia na região, e 

tem por objetivo o crescimento e o cimentar de um relacionamento estreito com a localidade onde está 

inserida, com base nas relações de proximidade e assegurando a melhor proposta de valor, caracterizada 

pela variedade e qualidade dos produtos. 

Com 622m2, a loja Meu Super Gouveia reforça a qualidade de serviços e produtos nesta zona tão importante do 

país. O Meu Super conta agora com mais de 200 lojas, distribuídas pelos 18 distritos de Portugal continental e ilhas.

5ª MILHA URBANA DE GOUVEIA
O Município de Gouveia associou-se mais uma vez ao Núcleo de Desporto e Cultura de Gouveia na orga-

nização da 5ª Milha Urbana em Atletismo, que decorreu no dia 23 de abril, às 15.00h. Este ano esta prova 

foi também uma homenagem ao Professor António Brito Gordo, um homem que esteve sempre ligado ao 

Núcleo de Desporto e Cultura de Gouveia, e que dedicou parte da sua vida à orientação desportiva fazen-

do de muitos jovens, homens e mulheres do Atletismo. A prova realizou-se num circuito entre a Câmara 

Municipal e o Mercado Municipal, num total de 1609 metros (milha).  

DESPORTIVO DE GOUVEIA, CAMPEÃO DISTRITAL DA ASSOCIAÇÃO 
DE FUTEBOL DA GUARDA
Os Seniores do Desportivo de Gouveia consagraram-se campeões distritais da Associação de Futebol da 

Guarda, garantindo assim a subida de divisão para o Campeonato Nacional.

Antes do jogo amigável com a equipa da Académico de Viseu Futebol Clube, onde se procedeu à imposi-

ção das faixas à equipa gouveense, o Presidente da Câmara recebeu as equipas no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho. No seu discurso, Luís Tadeu anunciou um conjunto de intervenções na área desportiva, que 

irão possibilitar melhores condições  para a prática do futebol em Gouveia, nomeadamente uma interven-

ção no Estádio Municipal e a construção de um novo sintético.

ENCONTRO DOS ANTIGOS ALUNOS DO COLÉGIO NUN’ÁLVARES
Os antigos alunos do Colégio Nun’Álvares de Gouveia tiveram de novo o seu encontro, que se realiza de dois 

em dois anos. Depois de recebidos pelo Presidente da Câmara, Luís Tadeu, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, os antigos alunos daquela saudosa instituição fizeram uma pequena visita guiada pela cidade, à 

qual se seguiu uma missa na Capela da Senhora dos Verdes celebrada pelo Reverendo Padre Jacob. Depois, 

naturalmente, seguiu-se o almoço… um opíparo almoço, mas onde acima da gula, prevaleceu o convívio.

Recordaram-se histórias passadas e percebeu-se que todos trazem bem presentes as memórias dos tem-

pos passados no Colégio.

UMA ESPLANADA SOBRE O MAR
No dia 10 de junho, no átrio da Câmara Municipal, a Escola Velha Teatro de Gouveia, levou à cena a nova 

produção teatral, “Uma Esplanada Sobre o Mar”. 

Uma peça adaptada por Luís Nogueira em 2003, a partir do conto com o mesmo nome, de Vergílio Ferrei-

ra. Somos desafiados a reflectir, de forma bastante invulgar, sobre um assunto que é de difícil abordagem 

e aceitação: a morte prematura. Possui uma descrição enriquecida por recursos estilísticos como compa-

ração, metáfora ou adjectivação, que ajudam a experimentar as emoções do texto e a compreendê-lo. É 

um conto magnífico, que transmite de forma irresistível uma grande quantidade de impressões sem que 

nos apercebamos totalmente. Apresenta-nos a morte de uma perspectiva simples e misteriosa que nos 

prova a complexidade da vida e daquilo que pensámos.

O Elenco constituído por: dramaturgia/encenação/voz off Carlos Bernardo; interpretação Daniela Lima, Diogo Nou-

tel e Inês Bernardo; cenografia/desenho luz Carlos Bernardo; sonoplastia Pedro Silva; gravações Jorge Rodrigues.

Neste mesmo dia, houve ainda uma segunda parte musical com o grupo de fados, Noites de EnCantar 

também do Escola Velha.
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Apesar da muita chuva que caiu (16 e 17 de abril) o GP Portugal Wor-

ld Championship 2016 que decorreu no Parque da Senhora dos Verdes em  

Cativelos | GOUVEIA foi novamente um sucesso. Muito público, muito espectáculo 

e o empenho das equipas e pilotos ditaram o êxito do GP de Portugal 2016. 

Realizado pelo segundo ano consecutivo no Parque da Senhora dos Verdes, pelo 

excelente potencial para a realização deste tipo de eventos, pelas magníficas 

condições a nível de infra-estruturas e especialmente pela ampla área exterior 

que possibilita a criação de pistas para este efeito, aleadas a toda a beleza 

natural do espaço e da região, deliciou novamente os atletas que estiveram em 

competição e também aqueles que vieram assistir a esta grande prova durante 

três dias. 

“Liderando desde a primeira à última das nove especiais realizadas ontem, Steve 

Holcombe tornou-se no terceiro vencedor de uma prova de Enduro GP em 2016. 

Aos comandos da sua Beta, o inglês esteve sempre na frente desde o início do dia 

e no final das três voltas ao percurso e nove especiais realizadas, foi mesmo ele 

o vencedor com 6.51 segundos de vantagem face a Eero Remes; e desta forma 

demonstrou porque é campeão do Mundo de E1 ao garantir a segunda posição 

na classificação global.

A terceira posição foi para um surpreendente Nathan Watson, que deixou o Mun-

dial de MX para se converter ao enduro e conseguiu, em Gouveia, o seu primeiro 

pódio nesta especialidade, à frente de Taylor Robert e Mathew Phillips. O ven-

cedor de sábado, não conseguiu mais que o quinto posto; ainda assim esteve 

melhor que Mathias Bellino que, por sua vez, não conseguiu mais que a nona 

posição final.

Entre os portugueses que competem em EnduroGP foi Luís Correia o melhor ao 

concluir no 15º posto da geral e quarto da classe, sendo Luís Oliveira 32º da geral 

e 14º na sua classe.” (in motorsport)

APESAR DA MUITA 
CHUVA, MUNDIAL 
DE ENDURO FOI 
UM SUCESSO

STEVE HOLCOMBE
VENCE EM GOUVEIA



FELICIDADE… 
PRECISA-SE!
Nos tempos que correm, para muitos, a palavra felicidade e utopia quase andam 

de mãos dadas, geminadas e intransigentemente virgens. Mas se a felicidade, tal 

como cada um de nós a compreende, é intocável, o seu carácter público permite-

nos observá-la, contemplá-la, admirá-la… E vemo-la quase como um Ser Divino, 

inatingível e incorpóreo.

É certo que o Homem, muitas vezes, necessita de algo exterior a si que justifique 

todos os seus desaires, todas as suas infelicidades – “é a vontade de Deus”, “Deus 

é que sabe”, “se Deus assim quer”, “é o destino”, “é o que tem de ser”, é a vida”…

Mas se em vez de andarmos nesta rotunda com várias saídas de destino duvidoso, 

nos tornarmos aprendizes, discípulos do Tempo, mestre ancião e paciente, lidare-

mos melhor com as nossas limitações, as nossas indecisões, as nossas falhas.

A definição de felicidade é muito relativa, pois depende de cada indivíduo e de 

muitos fatores que o condicionam.

Todos nós percebemos quando precisamos de mudar de rumo ou de seguir em frente, 

dê lá por onde der. Mas falta-nos, por vezes, a coragem ou uma cumplicidade. Neste 

caso, meta a timidez no bolso e procure ajuda. Mente sã em corpo são! Não é só o 

seu corpo que precisa de ajuda, a sua mente e o seu coração também precisam ser 

cuidados. Você é um todo, em si e em harmonia com os outros. E quando falamos de 

outros, procure alguém que entenda ou aprecie a sua melodia ou que pelo menos o 

saiba respeitar com as suas diferenças; diferenças, estas, que fazem de si um ser único.

Encontrar a felicidade depende de si; não só mas sobretudo!

Construa a sua felicidade. Não precisa de licença para esta obra, mas necessita en-

contrar algumas ferramentas. Vou sugerir-lhe algumas:

• Elimine os “ses”, não lamente o passado, aprenda com os erros e viva o momento.

• Aceite-se tal como é pois ninguém é perfeito; goste de si, eleve a sua autoestima.

• Aprenda a dizer não sempre que necessário; não se torne escravo daquilo que os  

 outros querem que diga, faça ou sinta.

• Não adie a resolução de problemas; fugir ou deixar para depois é só prolongar o  

 seu sofrimento.

• Mude ou quebre rotinas; aja de acordo com prioridades, as suas e não as dos outros.

• Procure um bom amigo e confidencie. Rodeie-se de pessoas que gostem de si.

• Se tiver que chorar, procure fazê-lo de uma só vez. Bateu no fundo? Pronto, está  

 bem! E depois?! Mentalize-se que depois é só a subir. Defina metas, objetivos,  

 empenhe-se naquilo que realmente quer e conseguirá lá chegar. Mas não olhe  

 para trás, visualize o futuro. O caminho pode ser um pouco longo mas o que  

 interessa é que você já está a caminho.

• Identifique e dê valor apenas ao que de facto é importante.

• Se necessário, reaprenda a viver; vá à conquista, construa uma vida mais feliz.  

 Você merece!

Dúvidas?... Este mundo é a casa de nós todos, mas não esqueça... Sobretudo, de si 

também! Todos temos direito de nele habitar, chorar, rir... Enfim, viver. Então, viva! 

Procure ser feliz!

      Isabel Cavaco
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Vergílio Ferreira nasceu a 28 de janeiro de 1916, às três horas da tarde de uma 

sexta-feira, como o narrador-protagonista de Alegria Breve (1965). Em ano de 

centenário do seu nascimento, o Município de Gouveia elaborou um programa co-

memorativo que começou a 28 de janeiro de 2016 e se encerrará, um ano depois, 

precisamente a 28 de janeiro de 2017. Desta forma, estamos perante uma grande 

celebração de um escritor que é, sem dúvida, dos mais relevantes da literatura 

e do pensamento de língua portuguesa e que fez de uma aldeia do concelho de 

Gouveia, Melo, conjuntamente com a montanha que daí se avista, o centro da 

sua vasta obra ficcional. “Espírito da terra”, “Chão da minha origem”, “Espaço da 

alegria”, “Aldeia eterna”, “Aldeia mito”, “Terra mãe”, “Terra da minha segurança”, 

assim se refere o autor de Mudança a este espaço genesíaco nas suas páginas. 

As comemorações do Centenário de Nascimento de Vergílio Ferreira tiveram início, 

como dissemos, no dia 28 de janeiro, com a apresentação de um inteiro postal e 

uma palestra de Francisco José Viegas no Agrupamento de Escolas de Gouveia, 

prosseguindo, no dia seguinte, com a reposição do busto na Praça de São Pedro, da 

autoria de Fernando Fonseca, e a inauguração da Exposição “Vergílio Ferreira: Os 

Caminhos da Escrita ou O Fascínio da Arte”, no Museu Municipal de Arte Moderna 

Abel Manta. A mesma foi construída em torno da escrita circular de alguns dos 

principais títulos do romance-problema vergiliano e pretendeu provocar o visitante 

de modo a percorrê-la como se viajasse pelo interior de um livro imaginário sobre a 

vida e a obra do autor de Aparição. A Exposição teve o apoio da BMVFG – Biblioteca 

Municipal Vergílio Ferreira de Gouveia e da BNP – Biblioteca Nacional de Portugal, 

para além da colaboração de Virgílio Kasprzykowski, Filomena Rodrigues, Helder 

Almeida e Catarina Santos. Ao disponibilizar documentos e objetos da sua coleção 

particular, Filomena Rodrigues contribuiu ainda, de uma forma especial, para a 

importância dos materiais que o público pôde apreciar nesta Exposição.

Na manhã de 30 de janeiro, o auditório da BMVFG foi palco de uma tertúlia, trans-

mitida em direto no programa “Terra-a-Terra” da TSF, conduzido por Fernando Alves. 

De tarde realizou-se o Colóquio “Vergílio Ferreira: Evocação, Evocações”, onde parti-

ciparam Alípio de Melo, José Gameiro e Eduardo Pereira, numa mesa moderada por 

Fernanda Irene Fonseca. A encerrar este grande momento de festa e celebração da 

arte literária e do pensamento vergilianos, estreou em Gouveia, no Teatro Cine, o 

monólogo “Em memória ou a vida inteira dentro de mim”, interpretado por Pompeu 

José e baseado no romance Até ao Fim. O monólogo explora muito bem a narrativa 

fragmentada de Vergílio Ferreira, com o ator a conseguir transmitir a solidão e tragé-

dia vividas pelo protagonista do referido romance, Cláudio, que dialoga, no presente 
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CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO 
DO NASCIMENTO DE 
VERGÍLIO FERREIRA (1916-2016)
O ESPÍRITO DA TERRA E OS CAMINHOS DA ESCRITA
Jorge Costa Lopes

COLÓQUIO VERGÍLIO FERREIRA  

EXPOSIÇÃO VERGÍLIO FERREIRA  



da escrita, com o filho morto, enquanto vela o seu corpo numa capela junto ao mar.

O vencedor do Prémio Vergílio Ferreira 2016, na modalidade romance, foi anun-

ciado a 1 de março. A escolha do júri recaiu em Dor de Ser Quase, Dor Sem Fim 

de Iolanda Martins Antunes. Na mesma cerimónia, o Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Gouveia, Joaquim Lourenço, apresentou a medalha comemorativa do 

Centenário do Nascimento de Vergílio Ferreira, concebida por Fernando Fonseca.

Em colaboração com o ILCML – Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o Município de Gouveia organizou, de 

18 a 21 de maio, o Colóquio Internacional “Vergílio Ferreira – Escrever e Pensar ou 

O Apelo Invencível da Arte”. A inauguração e as comunicações iniciais realizaram-se 

na Fundação Eng.º António de Almeida, no Porto, prosseguindo o Colóquio, nos dois 

últimos dias, no Teatro-Cine de Gouveia. Aqui e após a alocução de boas-vindas, 

proferida pelo Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Luís Tadeu, seguiram-se 

as várias comunicações programadas, onde se destacaram alguns dos nomes mais 

representativos, a nível nacional e internacional, dos estudos vergilianos. Almeida 

Faria, Liberto Cruz, Alípio de Melo e Ángel Marcos de Dios conheceram bem o escritor, 

pelo que apresentaram ao público, numa mesa de testemunhos do Colóquio, uma 

parte das muitas histórias que guardam do convívio com o amigo. Marcos de Dios, 

para além de recordar a passagem do autor de Para Sempre por terras de Espanha na 

sua companhia, aproveitou para salientar a importância de Miguel de Unamuno na 

ficção e pensamento de Vergílio Ferreira. O programa do Colóquio demonstra, assim, 

que se cumpriu mais um importante capítulo dos estudos vergilianos, atendendo 
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ao elevado número e à qualidade das comunicações apresentadas pelos principais 

especialistas da obra de Vergílio Ferreira, bem como por outros conferencistas que 

ofereceram, de igual modo, significativos contributos para o estudo dos diferentes 

géneros literários em que se distinguiu o autor de Pensar.

A obra literária de Vergílio Ferreira possui, como sabemos, uma forte vertente interartís-

tica, pelo que a música – que atravessa, aliás, todos os seus romances – esteve sempre 

presente no Colóquio de Gouveia: primeiro com o grupo de fados de Coimbra In Illo 

Tempore, o qual apresentou, na noite de 20 de maio, um conjunto de baladas que se es-

cutam nos romances do autor de Para Sempre, cabendo, na noite seguinte, à Orquestra 

Ligeira de Gouveia interpretar uma seleção musical que integra a banda sonora da fic-

ção de Vergílio Ferreira, num dos momentos mais emotivos dos quatro dias do Colóquio.

Um outro e marcante evento do Programa Comemorativo, ocorreu na manhã do 

último dia do Colóquio: falamos da cerimónia de entrega oficial de 205 livros da bi-

blioteca particular de Vergílio Ferreira que se encontravam, desde 1999, na Biblioteca 

Nacional. A BMVFG viu agora enriquecido o seu espólio bibliográfico, resultado do 

empenho e esforço do Presidente e Vice-Presidente da autarquia gouveense, que 

contaram com o apoio do autor destas linhas, que vem estudando as marginalia do 

escritor nos livros da sua biblioteca privada. Trata-se de um espólio ímpar no que diz 

respeito às bibliotecas particulares de grandes escritores e que, estamos certos, assim 

será reconhecido pelas atuais e futuras gerações de leitores e investigadores, não só 

de Vergílio Ferreira, mas também das marginalia de escritores que são igualmente 

grandes leitores. A proposta de transferência destes livros teve o bom acolhimento do 

INAUGURAÇÃO BUSTO VERGÍLIO FERREIRA  LANÇAMENTO SELO VERGÍLIO FERREIRA  
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 
VERGÍLIO FERREIRA
AÇÕES DE LEITURA NAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS-DE-
-INFÂNCIA NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE LEITURA
A Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira realizou, em fevereiro e março ações de Promo-

ção de Leitura em todos os Jardins–de–Infância e Escolas do 1ª CEB do Concelho.

Nestes meses os alunos tiveram a oportunidade de ouvir diversas histórias: O dia em 

que os lápis desistiram, Truz Truz, Depois da Chuva, entre outras.

Pretendeu-se com esta iniciativa, que o processo de ensino-aprendizagem fosse or-

ganizado de modo a que a leitura e a escrita se desenvolvam por intermédio de uma 

linguagem real, natural, significativa e vivenciada. As crianças precisam de sentir a 

utilidade e a necessidade da linguagem no seu uso no quotidiano. Assim, a assimilação 

do código linguístico não será, apenas, uma atividade de mãos e dedos, mas sobretudo 

uma atividade de pensamento, de forma complexa de construção de relações.

CONTOS À SOLTA
A partir de janeiro, a Biblioteca recebeu, no âmbito da actividade “ Contos à Solta” 

todos os jardins-de-infância do Concelho. As crianças tiveram oportunidade de es-

cutar uma história ou um conto infantil em diferentes suportes, tendo experimenta-

do momentos lúdicos e vivenciando a biblioteca 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. 

O CONTO A GALINHA DE VERGÍLIO FERREIRA PARA CRIANÇAS 
DO PRÉ-ESCOLAR
As crianças do ensino pré-escolar deslocaram-se às salas Vergílio Ferreira, onde ouviram 

o conto A Galinha.

Tiveram, ainda, oportunidade de conhecer alguns dos objectos pessoais do escritor, assim 

como fotografias da juventude do autor de Manhã Submersa.

SEMANA NACIONAL DA LEITURA
Durante a Semana Nacional da Leitura, a Biblioteca organizou algumas actividades 

ligadas ao Livro e à Leitura.

Realizaram-se visitas a Melo, terra natal de Vergílio Ferreira. Na mesma semana 

a técnica da Biblioteca, Dra Catarina dos Santos deslocou-se ao agrupamento de 

escolas de Gouveia realizando sessões de poesia para os alunos do 2º Ciclo.

ANÚNCIO DO VENCEDOR DO PRÉMIO VERGÍLIO FERREIRA
“Dor de Ser Quase, Dor Sem Fim”, é a obra literária premiada este ano, pela Câmara 

Municipal de Gouveia, como vencedora do Prémio Literário Vergílio Ferreira 2016. 

A obra será editada com a chancela da autarquia e o autor receberá um prémio no 

valor de 4 mil euros, numa cerimónia a ter lugar em Agosto.

A decisão final sobre a obra vencedora foi aprovada por um conjunto de jurados, 

constituído por um representante do Município de Gouveia, um representante da 

Associação Portuguesa de Escritores e um representante da Associação Portuguesa 

de Críticos Literários.

A Cerimónia de Anúncio do vencedor teve lugar no dia 1 de Março, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Gouveia, contando com a presença do Presidente do Júri, Dr. 

Alípio de Melo, que apresentou a obra vencedora.

Na mesma sessão foi apresentada a medalha comemorativa do centenário de nas-

cimento de Vergílio Ferreira.

herdeiro e filho do autor, Virgílio Kasprzykowski, que autorizou a doação aquando do 

início oficial do programa comemorativo do centenário, bem como da coordenadora 

do Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea da Biblioteca Nacional, Fátima Lo-

pes, e da equipa do espólio de Vergílio Ferreira. Para lá das melhorias introduzidas 

no espaço em que se encontram estes e os restantes livros da biblioteca vergiliana, a 

BMVFG detém agora os principais títulos, devidamente anotados e sublinhados, dos 

filósofos que mais entusiasmaram Vergílio Ferreira: Platão, Lucrécio, Marco Aurélio, 

Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Jaspers, Heidegger, Merleau-Ponty, Mikel Du-

frenne, Foucault e Deleuze, entre outros. Deste modo, depois de Alípio de Melo ter 

obtido, em 1977, o acordo do autor para doar os livros da sua biblioteca privada a 

Gouveia, completou-se agora este processo com a entrega à BMVFG dos títulos mais 

anotados que permaneciam, há quase duas décadas, na BN. 

O Teatro Escola Velha apresentou, na noite de 10 de junho, a adaptação de Luís 

Nogueira do conto “Uma esplanada sobre o mar”, dando continuidade à vertente 

interartística das comemorações vergilianas. Com encenação de Carlos Bernardo, 

a peça foi interpretada por Daniela Lima, Diogo Noutel e Inês Bernardo. Ainda no 

capítulo interarístico, a 3.ª edição da G!O Romaria Cultural promoveu, de 1 de junho 

a 8 de julho, em associação com a Câmara Municipal de Gouveia, o 1.º Concurso de 

Ilustrações, dedicado à obra de Vergílio Ferreira. A partir de 29 de julho e até 31 de 

agosto os dez melhores trabalhos apresentados a concurso poderão ser apreciados 

pelo público numa exposição organizada para o efeito.

Em agosto, durante as festas da cidade, irá concluir-se mais uma iniciativa de ce-

lebração da componente interartística da ficção de Vergílio Ferreira, com o anúncio 

e entrega dos prémios aos vencedores do Concurso de Fotografia da Casa do Con-

celho de Gouveia, igualmente promovido com o apoio da autarquia gouveense. O 

Concurso teve como temática principal a profunda ligação da escrita vergiliana ao 

espaço das suas origens. No dia 15 de agosto, Iolanda Martins Antunes receberá 

o Prémio Vergílio Ferreira na modalidade romance, estando também marcada a 

entrega dos prémios aos vencedores do Concurso Literário Juvenil “Um conto Até 

ao Fim”. E nesse dia cumprir-se-á mais um dos grandes momentos do Programa do 

Centenário: a inauguração do Roteiro Literário Vergiliano. 

Por último, entre o mês de setembro de 2016 e 28 de janeiro de 2017, para além 

da reedição do importante ensaio de Alípio de Melo, Vergílio Ferreira – De Melo 

a Cidadão do Mundo, estão previstas sessões de cinema e uma exposição de ca-

ricaturas, de modo a ficar completo o programa interartístico das Comemorações. 

Na verdade, na ficção do autor de Signo Sinal, música e a pintura – isto sem es-

quecermos, obviamente, a literatura – têm lugar de destaque em quase todos os 

seus romances, enquanto a fotografia e a caricatura surgem, em primeiro plano, 

no romance Na Tua Face. Quanto ao cinema, o autor de Cântico Final assumiu 

sempre a sétima arte como uma influência na sua narrativa, para além dos filmes 

que resultaram da adaptação de dois romances e de três contos seus. O Programa 

Comemorativo do Centenário de Nascimento de Vergílio Ferreira encerrará, como 

anotámos, a 28 de janeiro de 2017. Nesse último dia, o Programa inclui a inaugu-

ração de uma escultura em Melo e a apresentação do livro contendo as comuni-

cações do Colóquio Internacional, a par com uma palestra sobre a importância do 

espólio bibliográfico da BMVFG e do Roteiro Literário para os estudos vergilianos.
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CONTOS À SOLTA  

O CONTO A GALINHA DE VERGÍLIO FERREIRA PARA CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR  

VISITAS A MELO
No ano do centenário de nascimento de Vergílio Ferreira a biblioteca municipal 

recebeu muitos grupos para visitarem as salas do autor e realizarem o roteiro  

Vergílio Ferreira. 

Puderam contactar com o espólio de Vergílio Ferreira, tendo depois partido para 

Melo onde cumpriram o Roteiro Vergiliano, percorrendo muitos dos espaços da 

aldeia ficcionados em algumas das obras do escritor.

AÇÕES DE LEITURA NAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS-DE INFÂNCIA NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE LEITURA  



No início do ano, o Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta acolheu a 

exposição comemorativa do centenário de nascimento do escritor Vergílio  

Ferreira – Vergílio Ferreira: os caminhos da Escrita ou o fascínio da Arte. Entre 

29 de janeiro e 26 de abril, o público acorreu, interessado, vindo de todas as 

partes do país.

À exposição sobre Vergílio Ferreira seguiu-se, entre 30 de abril e 3 de julho, a 

apresentação da exposição 10-15, reunindo as pinturas compradas e doadas ao 

Museu nos últimos cinco anos e que, desta forma, vieram enriquecer e atualizar a 

sua coleção.

Na sua a habitual itinerância escolar de inverno, durante o segundo período letivo, 

o Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta deu a conhecer novo artista plás-

tico representado na sua coleção: António Charrua. Tecendo Amizades evidenciou 

a mútua admiração e produtiva colaboração entre este artista plástico e o escritor 

Vergílio Ferreira. Reproduções de capas para as primeiras edições de alguns dos 

romances do escritor e a gravura de Charrua da coleção do Museu serviram, ainda, 

para os alunos construírem um tear de papel.
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MUSEU ABEL MANTA
Durante as férias da Páscoa o Museu recebeu grupos de crianças dos 3-5 e dos 6-10 

anos, que participaram num atelier de bonecos articulados. Nas férias de verão 

decorrerá um atelier de iniciação à aguarela, aberto aos mesmos grupos etários.

A oficina experimental de primavera, GranulArte – arte a feijões, lembrou, neste 

Ano Internacional das leguminosas, a sua importância na nossa alimentação e o 

seu contributo para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Originárias 

do continente americano, ervilhas, favas e feijões foram pretexto para a descoberta 

de uma das pinturas da exposição permanente do Museu – México, de Joaquim 

Rodrigo. As crianças dos jardins de infância e 1º Ciclo tiveram, ainda, ocasião de 

lembrar histórias com leguminosas; de as desenhar e pintar... de aprender a beleza 

que a Natureza encerra.

Ainda neste primeiro semestre, o Museu colaborou no Dia Internacional da Criança, 

realizado em Melo, com um atelier de desenho natural. Casa-aldeia-montanha, 

os três pilares da obra de Vergílio Ferreira, foram os três temas para os desenhos 

que as crianças puderam interpretar a partir da sua envolvência natural – casa da 

família do escritor, a aldeia de Melo e a Serra da Estrela.
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UNIVERSIDADE SÉNIOR
A Universidade Sénior de Gouveia (USG) é um projeto iniciado em abril de 

2015, que nasceu por vontade e empenho de três entidades parceiras, o Mu-

nicípio de Gouveia, a Escola Apostólica Cristo Rei e o Agrupamento de Escolas.

A USG prossegue a filosofia de que aprender é um processo pessoal e social 

de construção, partilha e de comunicação e que este ocorre ao longo de 

toda a vida. Dentro desta filosofia cabe a convicção que no contexto de 

fatores promotores de envelhecimento ativo, bem-sucedido e produtivo a 

aprendizagem assume um papel de destaque.

Em 6 de outubro arrancou mais um ano letivo da USG, com vários alunos 

inscritos, um corpo docente voluntário, e um “plano curricular” rechea-

do diversas disciplinas, visitas temáticas, workshops, encontros culturais  

e intercâmbios.

AUTARQUIA FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL
O Município de Gouveia foi considerado pelo terceiro ano consecutivo uma 

“Autarquia Familiarmente Responsável”, recebendo a bandeira verde numa 

cerimónia que decorreu no dia 18 de novembro na sede da Associação Na-

cional de Municípios. As várias medidas da autarquia de apoio social foram, 

novamente, reconhecidas pelo Observatório das Autarquias Familiarmente 

Responsáveis, que identificou os 32 municípios com as melhores práticas 

sociais durante 2015.

MIMOS DE NATAL
Com o objetivo de proporcionar uma noite de consoada mais digna às cerca 

de 110 famílias que beneficiam da Loja Social de Gouveia, o Município de 

Gouveia doou, tal como vem acontecendo nos últimos anos, um “Mimo de 

Natal”. Os cabazes integraram géneros alimentares típicos da quadra festiva, 

como bacalhau, bolo-rei, ovos, farinha, açúcar, azeite, óleo, enlatados, su-

mos e outros produtos. Esta iniciativa teve o apoio da ENDESA e da SOVENA.

COMEMORAÇÕES
Comemorações do Dia dos Avós e do Dia Internacional do Idoso.

Dia dos Avós

Com o objetivo de destacar e promover o papel dos avós no seio da família, 

o Conselho + 65 homenageou-os mais uma vez, através de um convívio 

aberto à comunidade que apelou à reunião entre avós e netos. Do progra-

ma deste evento constou a celebração de uma Eucaristia, seguida de um 

almoço convívio e de momentos de animação com o Grupo de Concertinas 

de Gouveia.

Dia Internacional do Idoso

O Município de Gouveia em parceria com a Escola Apostólica Cristo Rei, 

comemorou o Dia Internacional do Idoso com um conjunto de atividades 

abertas à comunidade. Estas atividades realizaram-se no seminário de Gou-

veia e do programa constou uma eucaristia, a exibição do filme AMÁLIA e 

um lanche convívio com animação musical.
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ABRIL - MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS
A CPCJ de Gouveia, em parceria com a autarquia, associou-se pelo segundo 

ano às comemorações do Mês da Prevenção dos maus-tratos na Infância e 

na Juventude, com o objetivo de consciencializar a comunidade para o seu 

papel na prevenção do abuso infantil, bem como promover, nas famílias, 

o exercício de uma parentalidade positiva, sem recurso a qualquer tipo de 

violência. Com este objetivo sempre presente foram realizadas, ao longo do 

mês de abril, várias ações de sensibilização:

“À conversa com... Teresa Magalhães - sinais de alerta do abuso na 

criança e no adolescente”

Esta “conversa” com a Professora Doutora Teresa Magalhães, médica es-

pecialista em medicina legal, teve como principal objetivo sensibilizar os 

profissionais que contactam diariamente com crianças e jovens para a im-

portância de estarem devidamente preparados para detetar possíveis sinais 

de alarme, que possam indicar maus-tratos.

Ação de sensibilização sobre violência no namoro – “De mãos dadas 

com o medo”

Através de uma sessão de cinema, em que os jovens do ensino secundário as-

sistiram à curta-metragem “De mãos dadas com o medo”, seguida de debate, 

pretendeu despertar-se a sua consciência e sensibilizá-los para a importância 

de construírem relações amorosas livres de qualquer forma de violência.

“À conversa com… Filomena Gaspar – Parentalidade Positiva”

Tendo como premissa que “as figuras parentais são a influência mais determi-

nante no comportamento de uma criança a curto, médio e longo prazos”, Fi-

lomena Gaspar, Professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade de Coimbra; Terapeuta Sistémica Familiar e de Casal; “conver-

sou” com os presentes sobre a importância de um comportamento parental 

baseado no melhor interesse da criança, que assegure a satisfação das suas 

principais necessidades e a sua capacitação sem violência. É-lhes proporcio-

nado o reconhecimento e a orientação necessários, o que implica a fixação de 

limites ao seu comportamento, para possibilitar o seu pleno desenvolvimento.
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DESFILE PEDAGÓGICO
No âmbito das comemorações do carnaval da Serra, e como já vem sendo habi-

tual, realizou-se o Desfile Pedagógico, no dia 4 de fevereiro, atividade organiza-

da pelo Instituto de Gouveia – Escola Profissional, que contou com a colaboração 

do Município de Gouveia e a participação do Agrupamento de Escolas de Gou-

veia, da Fundação “A Nossa Casa” e do Abrigo da Sagrada Família de Lagarinhos.

O desfile iniciou-se no Jardim Lopes da Costa, tendo sido a temática deste ano 

letivo “O Mundo do Menino Vergílio”, alusiva às comemorações do centená-

rio do nascimento do escritor, culminando na Praça Alípio de Melo, com a en-

cenação da peça de teatro “A Galinha, adaptada do conto infantil do escritor.

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE APOIO ÀS DESLOCAÇÕES 
AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – 1ª TRANCHE 
– ANO LETIVO 2015-2016
O Município de Gouveia entregou no dia 6 de fevereiro, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, mais uma prestação dos apoios de deslocação aos es-

tudantes do ensino superior. Estão inscritos nos apoios de deslocações para 

estudantes do ensino superior cerca de 128 alunos do Concelho de Gouveia, 

sendo que o Município comparticipa mensalmente uma viagem de ida e 

volta entre Gouveia e o local de frequência do ensino superior a todos os 

estudantes com residência no concelho.

Os apoios às deslocações para estudantes do ensino superior são uma me-

dida do Município de Gouveia que visa incentivar todos os estudantes do 

ensino superior, residentes no Concelho, a deslocarem-se em período de 

fim-de-semana à sua residência mantendo os laços que unem os jovens 

à sua terra. 

Da mesma forma, esta medida salvaguarda os agregados familiares mais desfa-

vorecidos e contribui para estimular a identidade local e o sentimento de perten-

ça à comunidade dos nossos jovens, podendo ainda contribuir para a sua fixação.

APOIO ÀS DESLOCAÇÕES DOS ALUNOS DOS CURSOS 
DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E DO ENSINO SU-
PERIOR – ANO LETIVO 2014-2015 – 2ª TRANCHE
O Município de Gouveia entregou a 2ª tranche dos apoios de deslocação 

aos alunos dos Cursos de Especialização Tecnológica e do Ensino Superior, 

no passado dia 6 de agosto, às 21h00, em sessão pública no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho. 

No ano lectivo 2014-2015 inscreveram-se nos apoios de deslocações para es-

tudantes dos Cursos de Especialização Tecnológica e do Ensino Superior cerca 

de 100 alunos do concelho de Gouveia, que beneficiaram de 14.040,69€.

Com esta medida o Município de Gouveia visa incentivar todos os alunos 

que estudam fora do concelho de Gouveia, a deslocarem-se em período de 

fim-de-semana à sua residência, perpetuando assim os laços que unem os 

jovens à sua terra natal.

ENTREGA DOS MANUAIS ESCOLARES E CADERNOS DE 
ATIVIDADES – ANO LETIVO 2015-2016
O Município de Gouveia assinalou o início do ano letivo com uma sessão 

pública, onde foram entregues os manuais escolares e os cadernos de ativi-

dades aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, que beneficiam dos escalões 

A e B da ação social escolar. 

A rede de escolas do 1º ciclo do concelho de Gouveia é constituída por oito 

escolas, e frequentada por 394 alunos. A entrega dos manuais escolares e 

dos cadernos de atividades constitui um apoio da autarquia aos agregados 

familiares, constituindo um investimento direto de 11 mil euros, nas crian-

ças e jovens do concelho para estimular e promover o percurso escolar. Este 

apoio atinge cerca de 50% dos alunos que frequentam este nível de ensino.

A Câmara Municipal de Gouveia investe por ano cerca de 700 mil euros em 

apoios educativos. A autarquia mantem a gratuitidade dos transportes escolares, 

promove as atividades de enriquecimento curricular, mantem em funcionamen-

to uma cantina escolar e suporta a ação social escolar nomeadamente livros, re-

feições e apoio material contribuindo diretamente para a qualificação do ensino 

no concelho e apoiando direta e indiretamente os agregados familiares.  

Para o Presidente da Câmara Municipal de Gouveia investir na educação é 

investir nas crianças e jovens com um objetivo definido que é a sua educa-

ção. “Mais do que dar os livros e os materiais escolares o importante é que 

estes jovens sintam a importância de aprender pois o conhecimento é a 

base da sociedade” referiu Luís Manuel Tadeu Marques. 

O autarca salientou ainda que esta ação que “visa manifestar diretamente 

aos pais e encarregados de educação que a Câmara Municipal de Gouveia 

se orienta pelo investimento nas pessoas e pelo apoio aos agregados fami-

liares, nos problemas do dia a dia. O nosso futuro são as nossas crianças e 

por isso cá estamos novamente a continuar o nosso apoio direto para que 

elas possam estudar e obter uma educação de futuro” concluiu Luís Manuel 

Tadeu Marques, Presidente da Câmara Municipal de Gouveia. 

Para além da ação social escolar, do pré-escolar e 1º ciclo, o Município de 

Gouveia promove ainda um conjunto de apoios direto aos alunos dos outros 

níveis de ensino, através da gratuitidade dos transportes escolares, e aos 

alunos do ensino superior a comparticipação de uma deslocação mensal a 

Gouveia e apoios a frequência do universitário/politécnico.
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SEMANA DA FLORESTA – “NO DIA DO PAI DÊ MAIS VIDA 
AO SEU FILHO” 
O Município de Gouveia comemorou entre os dias 14 e 21 de março a Sema-

na da Floresta. Durante esta semana decorreram várias ações que envolve-

ram as diferentes faixas etárias, pretendendo sensibilizar a comunidade para 

a importância da proteção florestal, nomeadamente para a relação que existe 

entre “Incêndios, a erosão dos solos e a reflorestação das áreas ardidas”.

De 14 a 18 de março foram realizadas ações direcionadas para as escolas do 

1º Ciclo e Jardins-de-Infância. Para além das ações de sensibilização sobre 

o tema e a plantação simbólica de árvores, cada turma terá que cuidar de 

uma cuvete com sementes para posterior plantação em 2017.

Já no dia 19 de março, o Município aliou o Dia do Pai à Semana da Flo-

resta. Neste dia realizou-se uma caminhada intitulada “NO DIA DO PAI DÊ 

MAIS VIDA AO SEU FILHO”. Esta iniciativa teve como objetivo sensibilizar pais 

e filhos e restante comunidade para a importância das árvores no meio 

ambiente. Durante o percurso foram plantadas algumas árvores, em locais 

estratégicos determinados pelo município. Esta atividade pretendeu tam-

bém proporcionar aos participantes um sábado diferente, podendo assim 

apreciar o que a Natureza tem para nos oferecer e também contribuir para 

o aumento manto verde do Concelho.

Para encerrar as comemorações da Semana da Floresta, no dia 21 de março, o 

Município de Gouveia plantou, em colaboração com os participantes no Festival 

do Secundário, cerca de 1000 árvores no Parque da Senhora dos Verdes. 

Durante a Semana da Floresta o Município de Gouveia, contou com a partici-

pação dos munícipes e de várias instituições do Concelho, cumprindo assim 

o objetivo de reflorestar parte da área ardida com a plantação de 9000 

árvores, contribuindo para diminuição da erosão dos solos.

Para a realização desta iniciativa o Município de Gouveia contou ainda com 

a colaboração das seguintes entidades: CERVAS, ICNF, PSP, GNR, BV de Fol-

gosinho, BV de Gouveia, BV de Vila Nova de Tazem, BV de Melo, ABPG, 

Agrupamento de Escolas de Gouveia e Baldios de Folgosinho. 

QUALIFICA 2016
O Município de Gouveia participou na Qualifica - Feira de Educação, organi-

zada pela Exponor, Feira Internacional do Porto, que se realizou entre os dias 

14 e 17 de abril, tendo ainda apoiado a participação do Agrupamento de 

Escolas de Gouveia e o Instituto de Gouveia – Escola Profissional.

Num só espaço e durante quatro dias, os jovens puderam tomar contacto 

com as ofertas académicas nacionais e internacionais de qualidade, alar-

gando os seus horizontes. Para além disso, tiveram a  oportunidade de 

perceber mais e melhor o que podem os cursos profissionais fazer para 

ajudar a concretizar sonhos. Ou até descobrir novas propostas para ocupar 

os seus tempos livres. 

A Exponor é um espaço de networking, de encontros entre professores e 

alunos, entre expositores e visitantes, num clima de grande informalidade 

e divertimento único.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
No âmbito do Dia Mundial da Criança, Município de Gouveia, promoveu no 

dia 1 de junho, uma série de atividades que proporcionaram momentos 

de diversão e aprendizagem aos mais novos. Este ano, no âmbito das co-

memorações do centenário de Vergílio Ferreira as atividades funcionaram 

em torno da vida do autor, tendo sido realizadas em Melo, aldeia natal de 

Vergílio Ferreira.

Durante esse dia, entre as 10.00h e as 15.00h, as crianças tiveram opor-

tunidade de participar em inúmeras atividades preparadas para lhes pro-

porcionar momentos de inesquecível alegria e divertimento. Num circuito 

desenhado pelas ruas da freguesia de Melo, distribuiam-se ateliês de pin-

tura e modelagem, pinturas faceais, jogos tradicionais, teatro, fantoches, 

demonstrações práticas de atividades desenvolvidas pela equipa cinotécni-

ca da GNR, circuitos com bicicletas e carrinhos a pedais, pedipaper, livro da 

história sem fim, puzzles, o Jogo da Gloria, o QUIZ Vergílio Ferreira onde a 

diversão aliada à cultura, tornaram o dia destas crianças num dia mais feliz 

e cheio de aventuras. No espaço, houve ainda uma mostra de carros dos 

Bombeiros pelos Bombeiros Voluntários de Melo e da GNR.

Para encerrar o dia, subiu ao palco o avô mais famoso de Portugal. O “Fun-

gagá da Bicharada” ou o “Fantasminha Brincalhão” foram exemplos do re-

portório do Avô Cantigas que fizeram a delícia dos mais pequenos. 

Esta iniciativa teve como parceiros a Junta de Freguesia da União de Fregue-

sias de Melo e Nabais, Corporação de Bombeiros Melo, GNR, PSP, o Instituto 

de Gouveia, Agrupamento de Escolas de Gouveia, Cervas, GAF, CLDS Int-

3Grar, Escola de Música de Gouveia e a Escola Velha de Teatro.
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RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS
ESCARAVELHO VERMELHO DAS PALMEIRAS
A praga Rhynchophorus ferrugineus (Oliver), escaravelho vermelho, fortemente dis-

seminada pelo país, tem provocado a morte de centenas de palmeiras do género 

Phoenix canariensis (palmeira das canárias). 

Face à rápida dispersão da praga e à sua elevada nocividade, a União Europeia 

considerou-a como de luta obrigatória, tendo publicado a Decisão da Comissão 

2007/365/CE que estabelece as medidas a tomar para evitar a sua introdução e 

propagação no território da União. Esta decisão foi posteriormente atualizada pela 

Decisão 2010/467/CE que introduziu alterações relevantes, principalmente no que 

respeita à lista de plantas suscetíveis, tipo de medidas a aplicar e elaboração e 

execução dos planos de ação para controlo do inseto. Assim e de acordo com as ins-

truções emanadas pela Direção de Agricultura Regional do Centro, de acordo com o 

21º artigo do Decreto Lei n.º 154/2005 de 6 de setembro, republicado pelo Decreto 

Lei n.º 243/ 2009 de 7 de setembro as palmeiras cuja infestação se encontra numa 

fase avançada e que não podem ser recuperadas deverão ser abatidas/cortadas.

O seu abate e destruição deverão ser realizados aplicando os procedimentos abaixo 

descritos e pela seguinte ordem:

1. Tratamento prévio com produto fito farmacêutico homologado, para evitar a  

 dispersão dos insetos no momento do abate (este tratamento pode ser  

 dispensado se o abate for efetuado de novembro a fevereiro, período de menor  

 atividade do inseto);

2. Proteção e isolamento da zona, estendendo um lona ou plástico no chão para  

 recolha dos resíduos resultantes do abate;

3. Eliminação das folhas com motosserra ou outro instrumento de corte;

4. Eliminação da coroa (separação da coroa do espique/tronco);

5. O espique (tronco) pode ser removido mais tarde caso não se observem galerias  

 da praga (aplicar “flintecote” na zona de corte do espique);

6. Limpeza da zona e destruição dos resíduos e materiais resultantes do abate no  

 local, através da queima dos mesmos. 

No caso da infestação da palmeira estar ainda numa fase inicial o seu tratamento é 

possível, com a aplicação mensal dos inseticidas homologados para o efeito. 

A aplicação do inseticida pode ser feita a partir de um pulverizador de dorso (no 

caso das palmeiras jovens) e deve ser aplicado na zona mais sensível da palmeira 

– o ápice (zona onde crescem as folhas jovens), com uma periodicidade mensal.

O Município de Gouveia procedeu ao abate de 2 palmeiras, infetadas com o esca-

ravelho vermelho, sendo que uma delas era uma palmeira centenária com grande 

valor patrimonial arbóreo. Considerando a existência de algumas palmeiras cente-

nárias, nos jardins públicos da cidade e no intuito de proteger este património, a 

Autarquia decidiu efetuar a limpeza das mesmas com instalação de um sistema de 

tratamento que permite a aplicação mensal de inseticida impedindo a proliferação 

do inseto e dos danos que ele provoca.

Todos os proprietários, usufrutuários ou rendeiros de quaisquer parcelas de prédios 

rústicos ou urbanos, incluindo logradouros, onde se implantem palmeiras contami-

nadas ou mortas, devem proceder ao seu corte e queima, cumprindo o procedi-

mento já descrito.

No concelho de Gouveia foram já detetadas palmeiras contaminadas nas freguesias 

de Gouveia, União de freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó, União de freguesias 

de Melo e Nabais, Vila Nova de Tazem e Cativelos, tendo sido notificados os seus 

proprietários para o abate/destruição ou tratamento.

O não cumprimento das normas estabelecidas no Decreto Lei n.º 154/2005 

de 6 de setembro, republicado pelo Decreto Lei n.º 243/ 2009 de 7 de se-

tembro, poderá levar a coimas pesadas que podem variar de 100,00€ até 

3740,00€ ou de 250,00€ até 44.890,00€, consoante o agente seja pessoa 

singular ou coletiva.

PROGRAMA ECO ESCOLAS 2015/2016
O Município de Gouveia, manteve no ano letivo de 2015/2016, o seu total apoio às 

escolas que manifestaram interesse de adesão ao Programa Eco Escolas. O “Plano 

de atividades de sensibilização ambiental” elaborado anualmente pelo Gabinete 

de Ambiente da Autarquia, tem como principal objetivo dar total cobertura ao Pro-

grama Eco Escolas, permitindo que todas as temáticas ambientais sejam abordadas 

(resíduos, água, energia, biodiversidade/florestas, agricultura biológica, alterações 

climáticas e alimentação). Em parceria com o Programa Eco Escolas, encontramos 

também as Instituições e Empresas de maior relevância no concelho e que em 

conjunto formam o “Conselho Eco Escolas”, a saber:

Município de Gouveia; ICNF; CERVAS; PSP; GNR; Freguesia de Vila Nova de Tazem; 

Freguesia de Gouveia; BV Gouveia; BV Vila Nova de Tazem; Empresa H. Sarah  

Trading; URZE.



No ano letivo de 2015/2016 aderiram ao Programa Eco Escolas as seguintes  

escolas/Instituições:

• Agrupamento de Escolas de Gouveia

 Jardim de Infância de Gouveia

 Escola Básica de Gouveia (também com a participação da EB1 de Moimenta da Serra)

 Escola Básica de Vila Nova de Tazem 

• Associação de Beneficência Popular de Gouveia – ABPG

• Fundação “A Nossa Casa” – Patronato

• Casa do Povo de Vila Nova de Tazem

Durante o ano letivo, agora findo, a Autarquia e as Instituições parceiras fizeram o 

acompanhamento destas escolas com a realização de ações de diferentes temáticas.

No ano letivo 2015/2016 estiveram envolvidos, no Programa Eco Escolas, cerca de 

350 alunos do ensino pré escolar e 1º ciclo.

A conquista de uma bandeira verde Eco Escola é uma marca de qualidade ambiental 

cada vez mais evidente nas escolas e instituições que as possuem e que com orgu-

lho as hasteiam todos os anos.

A todos os participantes no Programa Eco Escolas (professores, alunos, auxiliares, en-

tidades e empresas parceiras) o Município de Gouveia deixa um muito obrigado pelo 

trabalho desenvolvido em parceria e estreita colaboração entre todos. 

Agradeço também à Sara Carvalho, aluna estagiária de um Programa Pepal que com 

muito empenho e dedicação realizou as ações de sensibilização dando uma ajuda 

fundamental ao desenvolvimento de todo o Programa Eco Escolas ao longo do ano.

AMBIENTE31 GOUVEIA | REVISTA MUNICIPAL



AMBIENTE GOUVEIA | REVISTA MUNICIPAL32

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
Existe atualmente um consenso alargado quanto à inevitabilidade das alterações cli-

máticas decorrente do aumento das emissões globais de gases com efeito de estufa.

Em Portugal, registaram-se alterações relevantes em diversos parâmetros que não 

podem ser ignorados. 

A alteração do regime de precipitação, o aumento da temperatura e o aumento da 

frequência das secas e ondas de calor, tal como são projetados pelo cenários climá-

ticos, poderão afetar a capacidade dos espaços florestais para proporcionar bens e 

serviços de forma sustentável. 

Outros impactos associados às alterações climáticas como a imprevisibilidade e se-

veridade acrescida dos incêndios florestais e os agentes bióticos nocivos terão, mui-

to provavelmente, impactos mais imediatos e visíveis do que os impactos diretos do 

clima sobre os povoamentos florestais.

POSEUR 2020 – INSTALAÇÃO DE REDE DE DEFESA 
DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
O Município de Gouveia viu aprovada a candidatura ao Programa POSEUR - Progra-

ma Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, que neste caso 

incide sobre a instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios.

O aumento da resiliência do território aos incêndios florestais, com a implementa-

ção deste projeto, prende-se sobretudo, com as ações que se pretendem executar 

em 75,98 km de rede viária florestal, que permitirão um rápido deslocamento dos 

meios de combate, não só à zona de fogo mas também aos pontos de reabaste-

cimento de água, combustível, etc; e ainda, permitir a circulação de patrulhas de 

vigilância móvel terrestre, em complemento à rede de vigilância fixa.

De igual modo, a instalação de 61,18 ha da rede secundária de faixas gestão com-

bustível, é extremamente importante para a eficácia da rede secundária, onde as 

equipas de combate a incêndios encontram condições favoráveis para o combate 

ao fogo, em segurança.

A área de intervenção abrange as freguesias de Cativelos, Folgosinho, Gouveia, São 

Paio, Vila Nova de Tazem, união de freguesias de Melo e Nabais, união de freguesias 

de Rio Torto e Lagarinhos e união de freguesias de Figueiró da Serra e Freixo da Serra.

PROJETO AO PDR 2020 – ESTABILIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA PÓS-INCÊNDIO (SENHORA DO MONTE)
A rede viária é um dos elementos básicos da estratégia de defesa da floresta contra 

incêndios, constituindo com frequência o referencial para a implantação e eficiência 

dos restantes componentes DFCI. A acessibilidade aos espaços florestais constitui 

um aspeto relevante para o ordenamento florestal. É determinante no escoamen-

to dos produtos florestais, no combate a incêndios e na oferta do recreio e lazer  

às populações.

É com base nesta experiência que o gabinete técnico florestal, apresentou uma 

candidatura no âmbito do PDR 2020, para proceder à beneficiação da rede viária 

florestal afetada pelo incêndio ocorrido na encosta da Srª do Monte / Malhão, no 

ano de 2015.

Com a implementação deste projeto pretende-se intervencionar 62,54 quilómetros 

da rede viária florestal, tendo como objetivo a regularização e consolidação da pla-

taforma, assim como a construção e (ou) limpeza/desobstrução das valetas e valas 

de drenagem.
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FOGO CONTROLADO
O Município de Gouveia, através do Gabinete Técnico Florestal com o intuito de  po-

der executar Mosaicos de Gestão de Combustível de acordo com o Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Gouveia procedeu, em colaboração com 

os Bombeiros Voluntários de Gouveia e Folgosinho, sapadores florestais da Câmara 

Municipal de Gouveia; Folgosinho; Santa Maria (Manteigas), Técnicos de Fogo Contro-

lado do Município de Fornos de Algodres e do Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas (ICNF), à execução de várias queimadas nos casais de Folgosinho, com 

recurso ao uso da técnica do fogo controlado, tendo sido intervencionados 201,13 ha.

Com a aplicação desta técnica, como resultado, obtém-se a renovação de pastagens 

naturais usadas por explorações agropecuárias, eliminando os matos existentes e 

onde o gado já não consegue entrar.

O uso desta técnica pretende também evitar as tradicionais queimadas que, por 

vezes, dão origem a fogos florestais não controlados.

PREVENÇÃO DA PRAGA DA VESPA DAS GALHAS 
DO CASTANHEIRO
A Câmara Municipal de Gouveia, através do Gabinete Técnico Florestal, em conjun-

to com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e com a Associação 

Portuguesa da Castanha, efetuou 3 largadas do parasita “Torymus sinensis” nas 

freguesias de Folgosinho e na União de Freguesias de Figueiró da Serra e Freixo 

da Serra onde existem castanheiros, no sentido de combater a vespa das galhas  

do castanheiro. 

Os ataques da vespa das galhas do castanheiro nas árvores criam um impacto con-

siderado grave e, nesse sentido, o município tem tomado as medidas necessárias 

no combate a esta praga que está a preocupar, em especial, os proprietários de 

castanheiros. Além das largadas, efetuou já uma campanha de divulgação junto das 

freguesias e dos produtores.

A praga da vespa do castanheiro tem um ciclo anual e é na altura da primavera que 

são visíveis os sintomas na árvore. A Vespa das Galhas do Castanheiro (Dryocosmus 

kuriphilus Yasumatsu) entrou na Europa através da Itália e foi detetada pela primei-

ra vez em Portugal em finais de Maio 2014. Desde então que tem sido prioritária 

a implementação de medidas conducentes ao seu controlo. Trata-se de uma praga 

com um elevado nível de perigosidade, que requer uma forte articulação entre as 

entidades, assim como uma ação enérgica para a combater.
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Freguesia do alto concelho de Gouveia, situa-se a 933m de altitude e é das 

mais antigas do concelho. Popularmente, refere-se esta localidade como local 

de nascimento de Viriato, herói e caudilho Lusitano que através da guerri-

lha vendeu cara a derrota contra o invasor romano entre 155 e 139 a.C., só 

conseguida através da traição de três lusitanos próximos ao “Rei-Pastor” dos 

Montes Hermínios. 

Fora esta, eterna (?), dúvida do lugar de nascimento deste herói lusitano, julga-

mos indubitável a presença humana desde períodos remotos, pelo menos, a jul-

gar pelos vários artefactos que se encontraram, avulso, tanto na freguesia, como 

nos arredores.

Notícia há de moedas, pulseiras de ouro, torques, moldes, machados de bronze, 

etc, que foram surgindo; porém, muitos dos quais, infelizmente, não chegaram 

até aos nossos dias. 

Até há não muito tempo, compreende-se o olhar para estas peças como fonte de 

rendimento e não como elementos culturais importantes para o conhecimento 

da história e identidade dos povos; atitude compreensível até há umas décadas, 

criminoso no presente.

Entre estes achados, relatam-se o achamento de sete moedas de ouro vendidas 

a um ourives de Lisboa,1 uma moeda da Serra dos Bois,2 uma meada de arame 

em ouro, proveniente do Casal Reigoso,3 um molde bivalve de agulha do Campo 

Redondo,4 um machado de bronze do Casal dos Tojos,5 um conjunto de braceletes 

de ouro na calçada dos Galhardos, três argolas de ouro vendidas a um ourives da 

Guarda e um conjunto de cinco braceletes das fragas do Advento, das quais três 

foram vendidas e duas levadas pelo Dr. Martins Sarmento6 para o Museu Etno-

gráfico Português. 

A estes artefactos, juntam-se as duas calçadas romanas próximas à povoação, 

chamadas dos “Galhardos” e do “Pé da Serra”, e o registo de um menir na base 

de dados do IGESPAR no monte dos Galhardos7. 

Como se vê, a dúvida quanto ao estabelecimento de povos na proto-história, só 

pode ser por falta de trabalhos arqueológicos que o comprovem metodologica-

mente, pois, pela riqueza artefactual, parece inequívoca a presença de gente da 

e na região. 

É necessário ter em conta que estas são as notícias de materiais que chegaram 

até nós, podendo só conjecturar-se acerca do que já se perdeu ou do que se en-

1  ABRANTES, Leonel, Folgosinho, Edição do Autor, 1993
2 ABRANTES, Leonel, Folgosinho, Edição do Autor, 1993
3  ABRANTES, Leonel, Folgosinho, Edição do Autor, 1993
4  ABRANTES, Leonel, Folgosinho, Edição do Autor, 1993
5  Referência partilhada pelo Sr. Padre Morais
6  Referência na expedição científica à Serra da Estrela
7  Consulta online no Portal do Arqueólogo com o CNS: 283 - 12/03/2015

FOLGOSINHO, 
A HISTÓRIA À ESPERA 
DE ACONTECER

MACHADO EM BRONZE  

CRUCIFORME RUA DO CASTELO  
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contra na posse de privados sem a devida comunicação às entidades tutelares do 

património arqueológico português.

Fora estas notícias que não nos permitem chegar a conclusões, por dispersas, as 

referências de que dispomos para Folgosinho não vão além da Idade Média com 

o mais antigo registo referente a Folgosinho a datar de 1169, no foral concedido 

a Linhares por D. Afonso Henriques, onde surge como um dos limites territoriais.

No séc. XVII, na obra Poblacion Genereal de España. Sus trofeus, blasones e con-

quistas históricas o autor refere que Folgosinho tinha “una Paroquia. Fundóla el 

Rey Don Sancho I de Portugal años 1188.”8  

No entanto, é ainda referenciada no foral de Gouveia como limite desta, receben-

do, então, o seu próprio foral de D. Sancho I no ano de 1187 confirmado em 1217 

por D. Afonso II. 

A sua autoridade e autonomia como terra de El-Rei são reforçadas no foral novo 

de 1512, concedido por D. Manuel I. Esta autonomia em relação aos seus do-

natários ainda hoje é comprovada na ausência de solares e palácios que nos 

permitam relacionar a nobreza com esta localidade. Esta ausência não significa 

que não tivesse donatários, mas significa que os cavaleiros-vilãos, homens-livres 

próximos da nobreza, mas não nobres, desta vila, tinham grande influência na 

vida comunitária, pois os seus senhores estariam a viver nas cortes ou em outros 

pólos urbanos, simplesmente recolhendo os seus direitos e rendas, compondo os 

vilãos e o clero o topo da pirâmide social de Folgosinho de então. 

Isto não significa que a freguesia se caracterize somente por casario de arquitectu-

ra modesta, pois não dispondo de solares ou palácios, existem diversos elementos 

ornamentais ricos nas fachadas dos imóveis, como os lintéis decorados, que repre-

sentam um certo desafogo financeiro dos seus antigos proprietários, mesmo não 

sendo grandes senhores. 

Seriam, ao invés disso, ligados a uma classe mercantil, que desta forma exterio-

rizavam o seu sucesso e desafogo financeiro como prova uma carta de D. Pedro, 

dada em Folgosinho a 24 de Novembro de 1345, em que confirmava todos os 

privilégios aos ourives locais.9  

É impossível dissociar a freguesia dos casais nos planaltos da serra, onde o cul-

tivo de centeio e a pastorícia compunham grande parte do tecido económico da 

região. Assim como as práticas comunitárias que ainda hoje subsistem, como o 

sorteio dos baldios para cultivo e pastorícia, ou a existência das “quintãs”, pátios 

8   Consulta online em http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=4565 - 12/03/2015
9   Ficheiro digital do DGARQTT - PT/TT/CHR/K/29/69-235
10 BALLESTERO, Carmen, Marcas de simbologia religiosa judaica e cristã – para um levantamento prévio em povoações da raia portuguesa e espanhola, in Ibn Maruan nº6 – 1996, p.151
11 MORETÓN, Emílio Fonseca, Viviendas de judios y conversos en Galicia y Norte de Portugal, Anuario Brigantino de Betanzos nº27 (2004)
12 Utilizamos a terminologia rebaixamento, traduzida directamente do espanhol e da terminologia empregada por Moretón, “rebajes”
13 MORETÓN, Emílio Fonseca, Viviendas de judios y conversos en Galicia y Norte de Portugal, Anuario Brigantino de Betanzos nº27 (2004), p.434

ou praças que dão acesso às lojas e às habitações e organizavam a vida social. 

Subsistem ainda três conjuntos destes na freguesia, a Quintã do Gorgulhão, a Dr. 

José Guerrinha e a do Pedrão.

Folgosinho manteve-se como concelho autónomo até à reforma administra-

tiva liberal de 1836, passando a integrar o concelho de Gouveia até aos dias  

de hoje.

Com a antiguidade de grande parte do casario a ser uma constante por toda a 

freguesia, só a pujança mineira dos anos 1930/1940 conferiu uma nova área 

habitacional na zona que se chama Outeiro, preservando a zona mais antiga 

conhecida, a do “fundo da vila”, o que nos permite fazer uma leitura, mais 

ou menos “limpa” de Folgosinho nos finais da Idade Média, que terá crescido 

em direcção ao Largo do Pelourinho, onde se instalou a “casa da câmara” e a 

cadeia a ladear o pelourinho original, já que o que subsiste é um cópia feita 

na década de 1930.

Como se viu, a informação que chega até nós é também escassa, pelo que se 

confere de inegável valor para o conhecimento da nossa história o levantamento 

dos cruciformes, símbolos mágico-religiosos, torsas, inscrições ou outros elemen-

tos que nos remetam para o desenvolvimento urbano desta freguesia no final da 

Idade Média e Época Moderna. 

Como o objectivo final do presente levantamento passa por conhecer as judia-

rias, os judeus e os cristãos-novos de Folgosinho, vamos remeter este trabalho ao 

conhecimentos das habitações que apresentem estas marcas, associadas a estas 

comunidades, traçando um quadro social e económico da morfologia e tipologia 

das ruas e imóveis.

As marcas a que nos reportamos vão ao encontro das tipologias definidas por 

Carmen Ballesteros10 (as marcas na mezuzot, as marcas/rasgos longitudinais, as 

cruzes católicas e as abreviaturas católicas) e por Emílio Fonseca Moretón,11 como 

as torsas e ombreiras trabalhadas em bisel; os lintéis em falso arco canopial de 

formato oblongo, de estilo manuelino; as “peanas”, que são saliências em pedra 

colocadas ao lado da janela, de suporte para o chanukiá, candelabro de 9 braços 

utilizado na celebração do Hanuca; os rebaixamentos,12 que são estruturas poli-

das nas jambas das ombreiras, com vários tamanhos e por vezes repetidas, des-

tacam-se pela suavidade ao tacto causado pelo polimento da pedra; e pequenos 

bancos de pedra e/ou balcões para expor os produtos ou trabalhá-los.13 
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Recorrendo às marcas e símbolos que nos foram possível detectar durante o le-

vantamento que temos vindo a realizar, percebemos que temos uma dispersão 

e quantidade assinaláveis, praticamente, por toda a freguesia, excepção feita à 

área urbana que foi desenvolvida durante os 1930/1940, associada à exploração 

mineira do volfrâmio. 

Outro elemento que é importante é o facto de esta informação se apresentar 

inédita na historiografia portuguesa.

Assim, a informação que recolhemos referente aos judeus/conversos, reflecte-se 

em duas ocorrências toponímicas mais óbvias e outra na forma de tradição popu-

lar, transmitida de forma oral. 

As duas primeiras referem-se à Rua da Judiaria e à Quintã do Pedrão que se 

designa, popularmente, como Quintã do Judeu. A outra informação tradicional 

refere-se a um imóvel sobejamente conhecido na freguesia, que a população 

designa de “sinagoga”. 

Este encontra-se à entrada da freguesia, no cruzamento da Rua do Quebra-Costas 

e da Rua do Gorgulhão, num imóvel que também se diz ter sido o edifício onde 

nasceu o guerreiro Lusitano, Viriato, por causa de uma placa escrita em Latim, 

colocada pelo Dr. João Vasconcelos, não correspondendo ao período romano. Re-

tratamos o imóvel mais adiante.

A transição do séc. XV para o XVI é conturbado com a expulsão/conversão dos 

judeus de Espanha e depois de Portugal, com as movimentações da população se-

fardita a registar-se tanto pela chegada de Espanha como nas migrações internas. 

Não temos dados concretos sobre quantas pessoas viviam e qual era a morfologia 

urbana da freguesia, no entanto, no final deste período da história temos marcas 

e símbolos que nos permitem vislumbrar alguns destes aspectos, assim como 

alguma informação documental.  

Assim, em termos quantitativos, Folgosinho tinha 42 vizinhos nas inquirições de 

1496, com o número a subir para 85 no numeramento de 152714 quando os 

cristãos-novos já eram uma realidade. Rodrigo Mendes da Silva, em 1645 na sua 

“Poblacion General de España, sus trofeos, blasones, etc.”, diz-nos que o número 

de fogos mantivera-se, referindo que “la vila de Fulgosiño (...) cõ 80 vezinos”. Em 

1767 contavam-se já 190 fogos na “vila”. 

Este crescimento ao longo da época moderna é um reflexo da importância des-

te ponto entre o alto da serra e as terras do baixo concelho, mas não só. Pode 

corresponder também à vinda da comunidade cristã-nova de outros pontos da 

região, ou do país, causando a duplicação referida no número de fogos num pe-

ríodo, relativamente curto. É curioso termos estes números, que com as devidas 

ressalvas em relação à sua veracidade, podemos estabelecer numa relação com 

a simbologia e as marcas que nos surgiram no decorrer do levantamento, sobre 

o qual nos detemos.

A maior constante destes símbolos encontra-se nos cruciformes. Em termos nu-

méricos temos o incrível número de 90 cruciformes, em conjuntos ou isolados, 

distribuídos por 62 imóveis. Porém, o cruciforme com o número 31 do catálogo, na 

Rua do Quebra-Costas, mostra-nos que nem todos eles representam o período em 

que ser cristão-novo era um estatuto social, pois é acompanhado da data 1955. 

Julgamos que este facto relaciona-se com o acto de exteriorizar a fé católica que 

está bem enraizado na população e tendo em conta o número de cruzes que se 

apresentam na freguesia, esta pode ter sido uma tendência de cópia assumida 

sem o carácter que se afirma para o período correspondente entre o século XVI e 

XVIII, de afirmação exterior, sincera ou não, da adesão à fé cristã. Esta mostra-nos 

a banalização que o acto assumiu. 

As outras marcas identificadas nas ombreiras foram os “rebaixamentos”, com 20 

imóveis a apresentar esta característica. 

A interpretação destes é mais complexa, pois, associam-se estes elementos aos 

amoladores, que procediam à afia das lâminas nas ombreiras, mas como vimos 

em Gouveia, existem elementos destes em edifícios religiosos, como na capela de 

S. Miguel e na Igreja de S. Julião. 

Não é verosímil a actividade exerce-se à porta das capelas.

A altura a que a grande maioria destes elementos se encontra, o polimento e a 

suavidade ao toque, leva-nos a crer que pode estar relacionado com a tradição 

monoteísta e hebraica que se refere à mezuzah, onde o crente tinha de afirmar 

a sua adesão à fé ao colocar um elemento na ombreira da porta, tendo de to-

car nesse elemento sempre que passasse por ele pronunciando as palavras que 

estavam inscritas num pergaminho que se colocava numa concavidade, com as 

palavras de DP. 6,4 - 9; 11,13 - 21, a que nos referimos como marcas na Mezuzot. 

Quanto às marcas na Mezuzot, foram identificadas 2 até ao momento, a surgir-nos 

na face interna e na ombreira direita, a sua localização é periférica em relação aos 

eixos com maior dispersão de cruciformes. 

Este é o elemento mais raro, mas também aquele que mais facilmente podemos 

associar à comunidade hebraica, pois é conhecido o seu papel na lei de Moisés. 

Estas são concavidades, rasgadas na face interna da ombreira direita, com 10 a 14 

cm de altura e 3 a 6 de largura.

A dispersão dá-se um pouco por toda a freguesia, no entanto a sua maioria parece 

concentrar-se em dois eixos. O que liga o fundo da Vila, considerada a área mais 

FOLGOSINHO
MEDIEVAL

14 DIAS, João José, A Beira Interior em 1496, p.143
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CASA DE VIRIATO  

CAPELA S. FAUSTINO  

RUA DA JUDIARIA  

antiga da freguesia, até à Capela de S. Faustino, passando pela Rua da Judiaria e a 

Quintã do Pedrão, vulgarmente conhecida como a Quintã do Judeu; e o outro que 

vai da Rua do Quebra-Costas, bifurcando na Rua do Outeiro e na Rua do Forno do 

Outeiro, as duas ultimas paralelas. Ambas no sentido Norte – Sul. 

Folgosinho caracteriza-se pela ausência absoluta de palácios e solares, com a ar-

quitectura de traços mais simples a caracterizar a paisagem urbana. No entanto, 

existem vários edifícios que possuem características que transparecem um cui-

dado especial nas fachadas, com elementos arquitectónicos de valor decorativo, 

como é o caso das ombreiras e torsas biseladas, mas também dos lintéis de janela 

decorados e torsas, dos quais conhecemos 7.

Ombreiras e torsas biseladas apresentam-se também na sua maioria nos eixos 

onde os cruciformes dominam as fachadas, sendo que 10 dos 21 casos identifica-

dos se encontram junto com cruciformes.

Finalmente, deparamo-nos com várias datas em imóveis, que vão de 1072 a 

1826, o que, numa análise fria, corresponderia à construção dos edifícios, mas 

muitas delas não correspondem aos edifícios onde estão inseridos. Também o 

facto de alguns destes “números” não o serem efectivamente, transportam-nos a 

imaginação para o reino do omisso ou mensagem em código sobre os quais não 

temos qualquer capacidade de trabalho.

Resta-nos assumir Folgosinho, a par de Melo que será apresentado numa próxima 

edição, como uma das freguesia com maior riqueza patrimónial, onde o mito e 

a realidade se cruzam com a mesma facilidade de quem vai ao Albertino ter um 

almoço bem composto e regado.
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ALBERTO 
OLIVEIRA 
PINTO
ALBERTO OLIVEIRA PINTO TEM UM PERCURSO DE VIDA INVEJÁVEL. O 

SEU TRAJETO CONSTITUI UM AUTÊNTICO TRATADO DE EMPREEN-

DEDORISMO. ESTA É UMA EXPRESSÃO QUE HOJE USAMOS COM AL-

GUMA FREQUÊNCIA, MAS NO INÍCIO, SER EMPREENDEDOR ERA UMA 

AUTÊNTICA AVENTURA, COM DESAFIOS HOJE INIMAGINÁVEIS.

MANIFESTA COM EMOÇÃO O ORGULHO NAS SUAS ORIGENS, TANTO FA-

MILIARES COMO NO FACTO DE SER UM VILANOVENSE NADO E CRIADO. 

À ÉPOCA, FOI UM HOMEM COM UMA VISÃO PREMONITÓRIA E HOJE 

TRANSPORTA O “PESO” DE TER SIDO UM DOS PRIMEIROS PRODUTO-

RES ENGARRAFADORES DE VINHO DA REGIÃO DEMARCADA DO DÃO.

QUISEMOS SABER UM POUCO DA SUA VIDA E, MAIS AINDA, DO SEU 

PERCURSO ENQUANTO VITIVINICULTOR. RECEBEU-NOS COM A SIM-

PATIA QUE LHE É RECONHECIDA NA QUINTA E, NUMA SALA REPLETA 

DE DIPLOMAS QUE ATESTAM AS CENTENAS DE PRÉMIOS RECEBIDOS 

E ALGUMAS GARRAFAS QUE AJUDAM A FAZER A HISTÓRIA DA EM-

PRESA, INICIÁMOS A NOSSA CONVERSA.
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REVISTA MUNICIPAL | O SENHOR ALBERTO OLIVEIRA PINTO INICIOU O SEU PERCURSO 

DE VIDA COMO TANTOS OUTROS VILANOVENSES, FAZENDO OS CAMINHOS DA ÁFRICA. 

ERA ESSE O SEU SONHO?

ALBERTO OLIVEIRA PINTO | Eu tinha a ambição de continuar os estudos, tirar uma 

licenciatura; mas éramos 6 irmãos à mesa e apesar de a minha família beneficiar de 

alguns privilégios (o meu pai era comerciante) viviam-se tempos difíceis por causa 

da II Guerra, daí que, com 17 anos, tomei a opção de rumar a África. 

ESTAMOS A FALAR EM QUE ANO?

Finais dos anos 40 do século passado.

A EUROPA VIVIA OS EFEITOS DA II GUERRA MUNDIAL.

Sim, foi nessa altura.

PREFERIU IR PARA ÁFRICA DO QUE CONTINUAR COM O NEGÓCIO DE SEU PAI?

Sim. O negócio do meu pai não estava nos meus planos, daí que o meu sonho era, 

ou continuar a estudar ou ir para o então Congo Belga (hoje República Democrática 

do Congo). Como a primeira opção era difícil de cumprir pelas circunstâncias que 

atrás referi, resolvi ir para o Congo, que era o destino preferido de quem emigrava, 

porque se dizia que ali se ganhava muito dinheiro, o que não era de todo mentira.

QUANDO TOMOU A OPÇÃO DE IR PARA ÁFRICA, TINHA CERTAMENTE UM OBJETIVO NA 

SUA MENTE.

Ao emigrar, a minha ideia era juntar o máximo de dinheiro que pudesse e regressar 

ao meu país tão rápido quanto possível. Já em África, as saudades começaram a 

apertar. Durante muito tempo tinha alturas em que chorava porque sentia a falta 

da família, dos amigos e da minha terra. Comunicar era muito difícil, não havia os 

meios que hoje existem. Escrevia muitas cartas nas horas vagas, para também as 

receber… e elas vinham. Enquanto as lia sentia uma felicidade imensa e a saudade 

dissipava-se por momentos.

O SEU DESTINO FOI LOGO DO CONGO BELGA?

Não. O objetivo era esse mas ainda estive cerca de um ano em S. Tomé e Príncipe, 

onde trabalhei num estabelecimento comercial que era propriedade de um tio meu. 

Entre nós havia uma cumplicidade e um afeto muito grande. Entretanto os meus 

tios resolveram vir passar férias a Portugal e deixaram os negócios ao cuidado do 

genro com quem eu não me entendia, na medida que a perspetiva de negócios 

dele era o oposto da minha.

FOI AÍ QUE SE DEU O PONTO DE VIRAGEM...

Certo. Ajeitei os poucos haveres que tinha numa mala, embarquei no navio Angola 

e fui para Luanda. Nesta cidade encontrei algumas pessoas da terra que me acolhe-

ram muitíssimo bem. Fiquei em Luanda três ou quatro dias, após o que, apanhei um 

avião e voei para Leopoldville. Logo que cheguei, fui recebido por uns amigos que 

me tentaram ajudar. Porém, as coisas não eram fáceis, tinha que ter um visto de re-

sidência ou um termo de residência ou então pagar uma caução de 20 contos, o que 

na altura era uma fortuna. Como não consegui reunir nenhuma das condições exigi-

das, as autoridades locais deram-me 24 horas para abandonar o território. Fui então 

para Brazzaville, do outro lado do rio, mas já território francês com um visto de 

turista. Em Brazzaville consegui emprego numa empresa portuguesa, onde fruto do 

meu trabalho e honestidade consegui as boas graças do patrão e ficámos amigos.

SURGIU A OPORTUNIDADE DE JUNTAR DINHEIRO E REGRESSAR A PORTUGAL, MAS OS 

VINHOS AINDA NÃO ESTAVAM NA SUA CABEÇA?

Sim, já estavam na minha cabeça na medida que eu trabalhei muito com vinhos 

durante o tempo que estive em Brazzaville, já que a empresa se dedicava parcial-

mente à importação de vinhos de toda a Europa, incluindo Portugal. Mas como o 

meu destino era Leopoldville, despedi-me da empresa e fui à capital do ex-Congo 

Belga onde consegui emprego numa empresa suíça. Porém, como não tinha visto 

de residência tinha que atravessar o rio Zaire todos os dias. Disseram-me que iria 

ficar à experiência nessa empresa durante três meses. No entanto, mês e meio de-

pois, fui chamado ao gabinete da direção onde o diretor me comunicou que o meu 

lugar era ali a trabalhar, e que iria de imediato tratar do termo de responsabilidade 

para obter a carta de residência no Congo Belga. E assim aconteceu. Passados uns 

dias mudei-me de armas e bagagem para Leopoldville.

QUE TEMPO DECORREU ATÉ TER O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO?

Isso ainda demorou bastante tempo. Para começar a trabalhar por minha conta, 

ainda tive que partir muita pedra. Foi preciso muito trabalho e persistência, mas 

graças a Deus cheguei onde queria.

FINALMENTE CRIOU O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO. QUAL FOI O RAMO?

Continuava no comércio, mas transacionava tudo o que possa imaginar: eletrodo-

mésticos, vestuário, bens alimentares, materiais de construção, perfumaria, etc. 

Sem falsas modéstias, posso-lhe dizer que naquela altura ganhei muito dinheiro. 

O dinheiro era calculado em maços 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 

milhões… era uma loucura.

RESUMINDO, QUANDO COMEÇOU A TRABALHAR POR CONTA PRÓPRIA COMEÇOU FI-

NALMENTE A JUNTAR ALGUM DINHEIRO.

Quando eu comecei a trabalhar por conta própria eu já tinha uma grande experiên-

cia de vida – falava vários dialetos locais e naturalmente o francês. Confesso mesmo 

que em dada altura, falava e escrevia quase tão bem o francês como o português, 

até porque a contabilidade era feita por mim em francês. Claro que poder falar e 

entender bem os dialetos e a língua oficial me dava algumas vantagens e, respon-

dendo concretamente à sua pergunta, é verdade que foi nesse período que comecei 

a ganhar dinheiro. Quando se deu a independência daquela antiga colónia belga, 

por via das incertezas em relação ao futuro, regressei a Portugal onde abri um café 

na cidade do Porto que designei por Café Porto. Ao fim de algum tempo percebi 

que esse não era o meu negócio e resolvi regressar ao Congo e retomei as minhas 

atividades comerciais, só que desta vez apostei mais forte e comecei a importar 

mercadorias da Europa, Estados Unidos, China, Japão, Angola, Taipé, Hong Kong e 

muitos outros países. Mas importava em quantidades astronómicas, pois fornecia 

mercadorias a muitos outros portugueses estabelecidos no alto e baixo Congo.
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QUANDO É QUE REGRESSA A PORTUGAL EM DEFINITIVO?

O meu regresso a Portugal não foi imediato, digamos que foi feito gradualmente. 

Depois de 1961, comecei a vir uma vez por ano, depois duas vezes e muito destas 

vindas tinham a ver com o próprio negócio, porque tinha que ir regularmente a Bru-

xelas onde possuía um escritório e acabava por passar algum tempo em Portugal.

FALANDO AGORA DA QUINTA DA ESPINHOSA. COMO É QUE FOI FEITA A AQUISIÇÃO  

DA QUINTA?

A primeira aquisição de uma parcela da Quinta da Espinhosa foi feita na década de 

60, espaço este, onde acabei por construir a residência da família. A única coisa que 

aqui havia era uma casa antiga, cujas pedras utilizei parcialmente na construção da 

residência familiar. Desde muito jovem tinha em mente a aquisição da propriedade. 

No fundo, esta ideia, para além da intenção de plantar vinha, era também fruto de 

uma paixão de menino que tinha por aquele lugar. Quando era jovem, frequentava 

assiduamente esta propriedade e pela abundância de colibris; uns passarinhos mui-

to pequenos que hoje estão extintos em Portugal, veio a ideia da marca Colibri para 

os meus vinhos. De tão raros e preciosos, verdadeiras joias aladas, associei o nome 

à raridade dos vinhos Colibri. A ideia de concretizar o sonho de comprar a quinta da 

Espinhosa perseguiu-me durante muitos anos, até que, quando tive possibilidades, 

vim a Portugal, aconselhei-me com o meu pai que era um homem excecional e aca-

bei por concretizar o sonho, um sonho que na altura era apenas uma parcela com 

cerca de 1 hectare. A partir deste momento, não parei mais de comprar proprieda-

des e consegui transformar uma quinta pequena numa grande quinta.

NESSE PERÍODO DA SUA VIDA, QUANDO COMEÇA A COMPRAR TERRENOS JÁ TINHA EM 

MENTE FAZER VINHO E ENGARRAFA-LO?

Sim, exactamente, já foi com essa intenção. Fui comprando mais de duas dezenas 

de propriedades que iam sendo anexadas para constituir a tal vinha grande. Como 

sabe, a nossa zona é de minifúndio e, por isso mesmo foi um processo muito com-

plicado, mas nunca desisti – não era de meu feitio. A outra dificuldade, foi quando 

comecei a fazer a surriba das terras e a desconjuntar arretos, ou seja, preparar os 

terrenos para plantar a vinha e pode-la trabalhar com equipamentos modernos. 

Como sabe, os nossos terrenos estão repletos de grandes massas graníticas e para 

conseguir solo, foi necessário rebentar muitos milhares de tiros (explosões com 

a intenção de partir a pedra). Para fazer uma pequena ideia, durante anos, che-

garam a trabalhar aqui, várias bulldozers retroescavadoras, além de uma dezena 

de pedreiros que trabalharam mais de 20 anos para erguerem alguns quilómetros 

de muros de suporte em granito. Foi um investimento brutal, mas valeu a pena. 

Acredito que fui compensado. A qualidade dos meus vinhos deve-se também a 

esse esforço acrescido. Mais tarde, foi o momento de começar a produzir vinho e 

engarrafar. Foi criada a Empresa Vinícola Vilanovense equipada para engarrafar. 

A primeira garrafa saiu em 1971 com a marca “Colibri” marca esta que tem a ver 

com as razões que atrás referi e que teve um grande sucesso no mercado. Acho 

que haveria poucos restaurante neste país em que na sua lista de vinhos não 

constasse o “Colibri”. Ainda hoje sinto muito orgulho em ter sido um dos primeiros 

produtores/engarrafadores da Região Demarcada do Dão e por consequência do 

concelho de Gouveia.
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DEPOIS SURGE A MARCA “QUINTA DA ESPINHOSA”.

Sim, a marca Quinta da Espinhosa surge com naturalidade, pela sua especificidade e pela 

afirmação dos vinhos de quinta, mas é também minha intenção retomar a marca “Colibri” 

para as colheitas de excecional qualidade. Isto significa que poderá haver anos em que 

a classificação Colibri não apareça, por considerarmos que aquela produção não reuniu 

as condições necessárias para que tal aconteça, de acordo com os critérios da empresa.

EM SUA OPINIÃO OS VINHOS DO DÃO QUE AGORA SE PRODUZEM NO NOSSO CONCELHO 

ESTÃO MELHORES OU PIORES DO QUE ESTAVAM A DUAS DÉCADAS ATRÁS?

Acredito que regra geral estão melhores, não querendo com isso dizer que antiga-

mente não houvesse vinhos de alta qualidade. Vila Nova, S. Paio, Silgueiros, Penalva 

tiveram sempre grandes vinhos e a Federação do Dão na altura também tinham 

grandes vinhos. De há alguns anos a esta parte, através das cooperativas existentes, 

têm vindo a melhorar significativamente os seus produtos o que é de louvar. Os 

produtores existentes e os novos que têm vindo a aparecer têm contribuído para 

uma melhor imagem da região. Agora os vinhos são diferentes na medida que há 

um saber, todos nós fomos evoluindo e hoje o processo de fazer vinho é diferente. 

Antigamente era mais intuitivo e ou saía bem ou não saía. Hoje, regra geral, a maio-

ria dos vinhos produzidos são vinhos requintados e de boa qualidade.

OS SEUS VINHOS TÊM SIDO CONTEMPLADOS COM VÁRIOS PRÉMIOS EM CONCURSOS 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS. ESSE FACTO TEM PERMITIDO UM MELHOR POSICIONA-

MENTO NO MERCADO DA MARCA “QUINTA DA ESPINHOSA”?

É sempre uma mais-valia para a marca, embora durante algum tempo não tenha-

mos concorrido a todos os concursos em virtude de entendermos que hoje em dia 

e salvo raras exceções, como é o caso do concurso La Selezione del Sindaco, em 

que a Câmara de Gouveia tem sido parceira, alguns dos outros concursos acabam 

por ficar caríssimos e nem sempre correspondem às expectativas.

UMA ULTIMA QUESTÃO. NA SUA PERSPECTIVA COMO É QUE VÊ O FUTURO DOS VINHOS 

DO DÃO, ESPECIALMENTE OS PRODUZIDOS NO NOSSO CONCELHO?

Eu acredito, como sempre acreditei, que os vinhos do Dão produzidos na nossa região 

e que hoje já começamos a designar por Dão sub-região Serra da Estrela, vão ter um 

bom futuro, mas também sei que há muito trabalho pela frente. O importante é que, 

mesmo que hoje tenhamos produzido um vinho excecional, pensar que no próximo 

ano poderemos fazer ainda melhor. É vital que os produtores sejam exigentes con-

sigo próprios. Os tempos que correm não têm sido fáceis, mas tenho a certeza que 

vamos ultrapassar o momento economicamente difícil que o país e o mundo de uma 

maneira geral atravessam, e as nossas empresas vão prosperar e fazer bons vinhos.

HOJE TEM O SEU FILHO A SEU LADO NA CAUSA DOS VINHOS…

O meu filho poderia ter escolhido outro caminho, tem a licenciatura em economia 

e gestão mas porque gosta deste ramo e porque quer ajudar o pai neste trabalho 

duro mas apaixonante, tem estado a fazer o mestrado em enologia na UTAD. Tem 

sido o meu braço direito e o esquerdo… enfim os dois fazemos uma boa equipa e 

seria injusto não lhe ter gratidão por seguir as minhas pisadas. Estou muito feliz por 

ele ter escolhido este caminho.
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PROJETOS PORTUGUESES DE ECONOMIA CÍVICA JÁ FORAM 
APRESENTADOS A POTENCIAIS INVESTIDORES
Realizou-se no dia 6 de julho, no Museu do Oriente (Lisboa), a apresentação pública 

dos 7 Projetos-bandeira que estão a ser elaborados pelas Comunidades para a Econo-

mia Cívica em Penela, Miranda do Corvo, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Gou-

veia, Fundão e Lousã. A apresentação, que teve como objetivo dar a conhecer, a uma 

Assembleia de potenciais investidores privados e públicos, os valores de investimen-

to e de retorno económico e social de cada um destes projetos. Esta sessão foi aberta 

por Maria Manuel Leitão, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa 

e contou ainda com a presença do Dr. Tiago Ravara Marques – Diretor do BPI, dos 

sete Presidentes das Câmaras Municipais acima referidas, de Gianluca Misuraca - da 

Comissão Europeia e Filippo Addarii – CEO da Plus Value e especialista internacional 

na área da economia cívica, entre outros.

Os sete projetos bandeira já definidos vão agora passar por um período de cinco 

anos, em que cada comunidade terá de cumprir e apresentar objetivos, podendo 

todos os portugueses contribuir com sugestões para melhor se alcançarem os resul-

tados esperados. De acordo com Maria do Carmo Mendes Pinto, presidente executiva 

da Associação Iniciativa para a Economia Cívica, “o grande objetivo destes projetos é 

que os cidadãos participem não só na identificação dos problemas societais das suas 

regiões, mas também na sua resolução”. Para isso, foi criada uma Plataforma de 

monitorização e avaliação dos impactos dos Projetos-bandeira IEC, onde se poderá 

acompanhar o desenvolvimento de cada projeto.

OS SETE PROJETOS-BANDEIRA EM NÚMEROS
• 1% da população portuguesa 

• 7 Comunidades para a Economia Cívica

• 7 municípios

• Mais de 160 entidades públicas e privadas

• Total de 72 freguesias

• Cerca de 97 mil habitantes

Os sete projetos-bandeira estão a ser elaborados em:

1. Penela: projeto de Saúde Inteligente e Preventiva, cujos objetivos passam pela  

 melhoria da qualidade de vida relacionada a saúde da população local, pela  

 melhoria do perfil nutricional, níveis de atividade física e adesão à terapêutica,  

 pela promoção da prática regular de exercício físico, pela redução do tabagismo,  

 do alcoolismo e de níveis de ansiedade e sintomas depressivos, pela criação de  

 cuidados de Saúde de proximidade e pela dinamização da participação ativa da  

 Comunidade Educativa no modelo escolar;

2. Miranda do Corvo: projeto da Família Pública, reforçando a participação cívica, a  

 capacidade de gestão dos recursos e ativos locais, a solidariedade intergeracional e a  

 consequente resolução dos problemas e desafios societais mais graves da comunidade; 

3. Lousã: projeto de Território inclusivo, promovendo a criação e o fortalecimento  

 de novas sinergias com maior corresponsabilização entre os agentes públicos e  

 privados, a concretização de um Plano de Ação com soluções integradas para  

 todos, a implementação de soluções de inclusão, em projetos e infraestruturas  

 públicas e privadas já existentes e o aumento da qualidade de vida e da satisfação  

 a residentes e visitantes;

4. Fundão: projeto de TICs e Inovação Social, com vista à potencialização da economia  

 endógena, à criação de novos produtos e serviços TICs para melhorar respostas a  

 problemas e desafios societais e ao povoamento do território;

5. Gouveia: projeto de HUB Criativo, que visa estimular a criatividade, atrair e fixar  

 jovens, atrair lusodescendentes, transferir conhecimento e experiência, valorizar  

 os produtos e saberes tradicionais, potenciar os negócios locais e contribuir para a  

 criação de novos negócios;

6. Vila Velha de Ródão: projeto de criação de uma Plataforma de Promoção Digital  

 da Economia Endógena que agregue os empresários, artesãos e produtores  

 agrícolas locais, e valorize e comercialize de forma integrada o lifestyle e a qualidade  

 dos produtos e serviços da economia local, promovendo a inclusão de pequenos  

 produtores, desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego;

7. Idanha-a-Nova: projeto de Idanha@SocialLAB, que visa o repovoamento do  

 território, a implementação de novos modelos de gestão, a reestruturação e  

 simplificação de processos, a potencialização das atividades desenvolvidas no  

 município e a capacitação da população.

O objetivo destes projetos, é que cada um seja replicado em cada uma das 7 comu-

nidades envolvidas.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA ABERTA PELA MINISTRA DA 
PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA








