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nota de 
aberturaNo final de 2016, promovemos em Moimenta da Beira a evocação dos 40 anos de poder 

local democrático em Portugal. Foi um momento marcante, de grande simbolismo, em 
que foi possível olhar com orgulho para o nosso passado recente e, nessa base, estabe-
lecer objetivos ambiciosos para o nosso futuro. 
Foi, além do mais, uma oportunidade para o Município prestar uma homenagem grande 
e tributar um profundo reconhecimento a todos quantos, em cada um dos seus lugares e 
Freguesias, em situações por vezes tão difíceis, foram capazes de construírem, ao longo 
de tantos dias e tantas noites de dedicação às causas de todos, o Concelho progressivo 
que hoje somos, ao mesmo tempo que foi reconhecido o trabalho de muitos colaborado-
res municipais, que ao longo de todos estes anos deram o melhor de si.
Estes 40 anos demonstram que as dinâmicas de proximidade, ao nível social, cultural e 
económico são uma aposta que apenas pode ser ganha pelas autarquias locais, e que 
poucas ações terão contribuído tanto para este registo de maior igualdade de oportuni-
dades como as desenvolvidas pelo Poder Local Democrático. 
Dificilmente seria possível há quarenta anos atrás imaginar os objetivos cumpridos, os 
progressos feitos e onde nos encontramos hoje.
Oportunidades cada vez maiores e, muito especialmente, cada vez mais igualmente 
acessíveis a um número cada vez maior de cidadãos.
O Portugal de hoje é muito o somatório dos resultados obtidos em cada um dos seus 
territórios, onde tantos lutam e trabalham, todos os dias, numa luta sem tréguas e 
sem fim, contra um centralismo que persiste e que temos que combater. Temos talvez 
que reafirmar com mais acuidade que o país não pode desperdiçar nenhuma parte do 
seu território. Não apenas pelos direitos próprios desses espaços, mas também pelo 
seu contributo imprescindível para o todo nacional, em termos sociais, económicos e 
ambientais.
Creio que acima de tudo, estes 40 anos de Democracia e de Liberdade permitiram-nos 
esta construção fantástica que é uma sociedade responsável pelo seu próprio destino, 
respeitando o passado, mas olhando sempre em frente. Estou muito convencido que ape-
nas nestas condições de Democracia e Liberdade foi possível criar a responsabilidade 
coletiva que nos faz caminhar lado a lado, não desperdiçando o contributo de ninguém, 
para o objetivo de melhorar a vida de todos e de cada um.
É nessas condições de desempenho coletivo que temos que manter a nossa principal 
aposta, com uma abordagem exigente mas positiva, capaz de reinventar a motivação 
que durante estes 40 anos fez de nós quem somos, reformando, se necessário, as insti-
tuições que criamos, para que possam prosseguir os seus fins: servir as pessoas, todas 
as pessoas, sempre!

José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal
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São quase oito quilómetros de extensão, entre muros e casario de pedra e uma paisagem verde 
de perder de vista. É o “Caminho de São Torcato”, um dos seis percursos pedestres do con-
celho de Moimenta da Beira que acaba de receber sinalética nova depois de terem sido feitos 
trabalhos de marcação ao longo do trilho. Tudo de acordo com o Regulamento da Federação 
de Campismo e Montanhismo de Portugal. A entidade promotora é a Câmara Municipal de 
Moimenta da Beira, em colaboração com as Juntas de Freguesia de Moimenta e Cabaços e da 
“Turi rotas”, uma marca ligada à promoção de percursos pedestres.
O “Caminho de São Torcato” (ou PR4), por razões religiosas, culturais e turísticas, pretende 
dar a conhecer um dos antigos caminhos de romagem do concelho de Moimenta da Beira 
àquela que, nos finais da Idade Média, já era considerada uma das ermidas mais importantes 
da Diocese de Lamego, onde se faziam muitas e concorridas peregrinações. Geograficamente 
reparte-se pelas localidades de Moimenta da Beira (ponto de partida no Terreiro das Freiras), 
Fornos e Cabaços (ponto de chegada no Santuário de S. Torcato).
Outras rotas/percursos que vão ser alvo de trabalhos de requalificação: Rota do Paiva (PR1); 
Rota do Megalítico (PR2); Rota do Távora (PR3); Rota do Penedo da Pena (PR5) e a Rota da 
Fonte Santa (PR6).

A escola básica e secundária de Moimenta da Beira vai ser alvo de obras de requalificação e 
modernização das instalações. O custo da empreitada está estimado em dois milhões de euros. 
O acordo de colaboração foi assinado entre o Governo, através do Ministério da Educação, e 
a Câmara Municipal de Moimenta da Beira. Os trabalhos de requalificação e modernização 
são essenciais para a melhoria do desenvolvimento regular das atividades letivas e para o 
prolongamento da vida física das atuais instalações que já levam mais de duas décadas de 
funcionamento ininterrupto. 

A escola é constituída por seis pavilhões e por outras áreas de recreio e lazer, e a sua história 
está intimamente ligada à do Externato Infante D. Henrique, criado nos anos de 1940. Foi a 
partir deste que, no ano letivo de 1971/1972 começou a funcionar como escola preparató-
ria Duarte Madeira Arraias, e no seguinte (1972/1973) como secção liceal dependente do 
Liceu Nacional de Lamego. Até que, em 1975, o decreto-lei 260-B/75, de 26 de Maio, funda 
a Escola Secundária de Moimenta da Beira, ainda no edifício do Externato. Só no ano letivo 
de 1992/1993 se Iniciariam as obras de construção das atuais instalações, trabalhos que 
estariam concluídos logo no ano seguinte (1993/1994). Uns anos depois a instituição seria 
batizada com o nome de Joaquim Dias Rebelo, um seu antigo diretor, sacerdote, atual vigário-
-geral do Diocese de Lamego.

Marcações e sinalética nova ao longo do 
“Caminho de São Torcato”

Dois milhões de euros para obras
na escola secundária
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Foi uma visita pastoral abrangente (e inclusa), aquela que D. António Couto, Bispo da Diocese 
de Lamego, fez à paróquia de Moimenta da Beira. Seis dias cheios (25 a 30 de outubro), desde 
as boas-vindas do prelado, em cerimónia nos Paços do Concelho promovida pelo presidente 
da autarquia, José Eduardo Ferreira, até ao último dia do programa que incluiu uma longa e 
intensa jornada de visitas e afetos a outras instituições civis, militares e religiosas, empresas, 
estabelecimentos de ensino, lares, centro de saúde e urgências, e até a doentes em casa.
 “As instituições são laicas, mas nós não somos”, sublinhou José Eduardo Ferreira, orgulhoso 
com a presença do Bispo no seu concelho. “Estou a sentir-me cá muito bem”, respondeu D. 
António, depois de ter ouvido e apreciado o Grupo de Cantares da Câmara Municipal.

Está aberta, desde o dia 24 de abril de 2017, a Loja Interativa de Turismo (LIT). Funciona num 
edifício requalificado para o efeito, no Terreiro das Freiras - mesmo em frente ao Convento 
Beneditino de Nossa Senhora da Purificação (séc. XVI) - a praça mais histórica e monumental 
da vila de Moimenta da Beira. O novo espaço substituiu o Posto de Turismo que funcionava há 
anos no Jardim do Tabolado.  
A nova estrutura, que integra a rede de lojas interativas afetas à Região de Turismo “Porto e 
Norte de Portugal”, possui um conjunto de valências tecnológicas e conteúdos apelativos que 
a transformam num espaço de divulgação turística por excelência junto dos visitantes.
Aberta às novas tecnologias de informação, a LIT de Moimenta da Beira disponibiliza diversas 
funcionalidades de interatividade num espaço preenchido com motivos locais e acessível a um 
público diversificado e familiarizado com as novas ferramentas de comunicação.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 17h30 (contínuo).
Morada: Terreiro das Freiras - 3620-356 Moimenta da Beira.
Coordenadas GPS: lat. 40.981314 / long. -7.611486.
Telefone: 254 520 103.
E-mail: posto-turismo@cm-moimenta.pt.
Site (página online): www.cm-moimenta.pt/p/lojainterativaturismo.

Seis dias de visita de afetos do Bispo de Lamego
à paróquia de Moimenta da Beira

Loja Interativa de Turismo abriu na praça mais 
histórica da vila
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Três técnicas com formação superior nas áreas das ciências sociais estão a trabalhar, em per-
manência, desde finais de setembro de 2016, no apoio e combate às situações de vulnerabilida-
de social de cidadãos e famílias do concelho, tentando assim prevenir o aumento desses casos 
de pobreza e de exclusão sociais.
O novo serviço social (RLIS – Rede Local de Intervenção Social) foi criado a 29 de setembro do 
ano passado, na Santa Casa da Misericórdia de Moimenta da Beira. A cerimónia de fundação 
contou com a presença do diretor do Centro Distrital de Viseu do Instituto da Segurança Social, 
Telmo Antunes; do presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Fer-
reira, do provedor da Santa Casa, José Agostinho Gomes Correia, e de outros dirigentes locais 
e regionais.
O programa da RLIS assenta numa lógica de intervenção articulada e integrada de entidades 
com responsabilidade no desenvolvimento da ação social, que visa potenciar uma atuação con-
certada dos diversos organismos e entidades envolvidas na prossecução do interesse público e 
promover a implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação 
em resposta às necessidades sociais.
Esta Rede ambiciona também harmonizar procedimentos e promover a melhoria da qualidade 
da intervenção, beneficiando de circuitos de comunicação entre várias entidades e em diferen-
tes níveis, podendo assim integrar, também, contributos para intervenções multissectoriais. O 
desafio implica necessariamente a implementação de um modelo de organização que agregue 
sectores que tradicionalmente não estão envolvidos numa atuação em rede.

Começou a funcionar em contentores, há quase sete anos (3 de novembro de 2009), e mudou-
-se para o edifício novo, construído de raiz, três anos e poucos meses depois, em abril de 2013. 
Em outubro do mesmo ano (dia 3) foi inaugurado oficialmente pelo então secretário de estado 
adjunto do ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, que classificou os serviços e o imóvel 
como “dos melhores do país”. Quase sete anos decorridos de funcionamento do Serviço de 
Urgência Básica (SUB) de Moimenta da Beira, a sua coordenadora e médica Elisa Bento da 
Guia, diz que “o SUB presta um serviço insubstituível, resolvendo muitas situações de urgência 
e colmatando casos que não têm resolução imediata noutro sítio”. 
Um sublinhado para o corpo médico que se tornou mais estável, melhorando significativamente 
os serviços e os cuidados, apesar do aumento do número de atendimentos feitos: 21.202 no 
último ano, e da área geográfica de proveniência dos doentes, que abrange, além de Moimenta 
da Beira (10.484 pacientes atendidos), Tabuaço (1.815), Sernancelhe (2.991), Penedono (778), 
S. João da Pesqueira (1.229), Vila Nova de Paiva (1.927), Armamar (975) e ainda, embora em 
menor número, Aguiar da Beira, Sátão, Castro Daire, Tarouca, entre outros. Enfermeiros são 
três (um deles da ambulância SIV, do INEM) que, tal como os médicos, asseguram o atendimen-
to 24 horas por dia. Funcionam no distrito de Viseu, além de Moimenta, os SUB de S. Pedro do 
Sul, Tondela, Lamego e Cinfães.

Novo serviço social nasce
na Santa Casa da Misericórdia

SUB abriu há quase sete anos e tem hoje
equipa médica mais estável 
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Mais de 560 crianças do concelho estiveram envolvidas nas atividades que assinalaram a 1 de 
junho (de 2017), o Dia Mundial da Criança, comemoração que teve lugar no estádio municipal 
de Moimenta da Beira.
Nas bancadas, no relvado e noutros espaços do recinto desportivo, as crianças do pré-escolar 
e 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, e da Santa Casa da Misericórdia 
e da AMAI, participaram em todas as atividades desenvolvidas, desde a dança ao desporto, 
da música ao inglês, expressão plástica e expressão dramática, nutrição, pinturas faciais e 
balões, entre outras. Apoiaram as ações em campo cerca de 130 professores e funcionários.
O evento, organizado pelo Município, teve o apoio empenhado do corpo de bombeiros da As-
sociação Humanitária de Moimenta da Beira, e o patrocínio da empresa “Minipreço - Market”.

Dia Mundial da Criança comemorado
no estádio municipal

Foi na época de colheitas, época da apanha 
da maçã, da uva e da castanha também, 
que a freguesia de Rua celebrou em festa o 
trabalho do campo, exaltando os produtos 
que a terra de cultivo lhe dá todos os anos. 
Mas não só. Aproveitou o certame, de ‘títu-
lo’ feito de jogo de palavras (RUAlidades” 
de Ruralidades), para aclamar igualmente 
outros produtos manufaturados, como os 
doces tradicionais, doces conventuais, a 
gastronomia, produtos que estiveram ex-
postos e à venda em mais de dez exposi-
tores que instalados no Largo da Igreja de 
Vila da Rua, no dia da festa, 30 de outubro.

No fim-de-semana de 15, 16 e 17 de ju-
lho de 2016, no Largo António de Sèves, 
uma das praças mais emblemáticas da 
vila de Leomil, realizou-se o “Mercado dos 
Judeus”, uma feira cheia de artesanato, 
gastronomia, venda de produtos regionais 
e muita animação. Feira que abriu a tra-
dicional festa da freguesia em honra a S. 
Tiago. O programa do “Mercado dos Ju-
deus”, além da animação de rua, durante 
os três dias, incluiu ainda a atuação de 
uma orquestra (Cem Notas) e de um grupo 
musical (Tribal). Pelo meio hou uma feira 
de “regresso ao passado”, um festival de 
folclore e cantares à desgarrada.

RUAlidades, a festa das 
colheitas em Vila da Rua

“Mercado dos Judeus” 
abriu Festas de S. Tiago, 
em Leomil
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Há três anos (2013), em maio, mais de quatro dezenas de médicos urologistas portugueses, 
alguns de renome internacional, juntaram-se em Moimenta da Beira para as primeiras Jor-
nadas de Urologia Terras do Demo/Douro Sul”. Tratou-se, então, da maior concentração de 
médicos especialistas alguma vez realizada no interior do país. O evento - organizado pela 
Associação de Apoio ao Serviço de Urologia do Hospital de Santo António, do Porto; pelo 
Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Vila Real; e pelo 
Centro de Saúde de Moimenta da Beira - foi um sucesso e teve repercussões nacionais pelo 
valor científico das comunicações ali proferidas.
O êxito na estreia entusiasmou os promotores para umas segundas jornadas que acontece-
ram a 10 de setembro de 2016, não no mesmo espaço (Hotel Verdeal) mas noutro (Auditório 
Municipal Padre Bento da Guia), e novamente bem-sucedidas, quer ao nível do valor científico, 
quer da adesão, que superou até o número de participantes registados há três anos.  
O programa destas jornadas incluiu 13 mesas redondas com clínicos urologistas e também 
enfermeiros que abordaram temáticas várias sobre a especialidade, desde a “Patologia Pros-
tática” às “Disfunções sexuais na Medicina Familiar”; da “Incontinência urinária” à “Algaliação”.

Jornadas de Urologia voltam a juntar dezenas
de médicos

aconteceu

Almoço, baile divertido, lanche e muita 
familiaridade pelo meio. Foi em festa que 
decorreu o VI Convívio Sénior na praia flu-
vial de Segões, junto às margens do rio 
Paiva, no dia 14 de julho de 2016, e que 
juntou mais de duas centenas e meia de 
utentes de várias Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) do conce-
lho. O evento foi organizado pela Câmara 
Municipal de Moimenta da Beira no âmbi-
to da sua rede social. Estiveram presentes 
seniores da Casa do Povo de Leomil, Cen-
tro Paroquial de Caria, Casa Nossa (Peva), 
Obra Kolping (Castelo), Associação da Vila 
da Rua, Centro de Bem-Estar e Repouso da 
Paróquia de Sever, ARATI (Mtª da Beira), 
Universidade Sénior (Mtª da Beira), Centro 
Comunitário de Alvite, Santa Casa da Mise-
ricórdia (Mtª da Beira) e Centro de Solida-
riedade Social Cabacense.

Foi mais um serão que aliou a gastronomia 
à cultura na Quinta do Ribeiro, freguesia 
de Rua, no espaço da Escola Profissional 
de Moimenta da Beira. Desta vez no dia de 
S. Martinho, 11 de novembro do ano pas-
sado. O cardápio, como sempre, voltou a 
ser dos ‘deuses’. No fim, depois do repas-
to, houve café concerto com Xico Mendes; 
pintura ao vivo por Pedro Albuquerque; 
exposição e declamação de poemas de 
Fernando Pessoa.

Convívio Sénior na praia 
fluvial de Segões

Serões da Quinta
(do Ribeiro) no dia
de S. Martinho
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Cerimónia, livro e exposição marcam
evocação dos 40 anos de Poder Local 
Democrático em Moimenta da Beira

Alcançar   |   poder local

Auditório repleto. Reencontro de antigos autarcas. Discursos emocionados que fizeram arri-
bar a plateia, por duas vezes, para aplausos sentidos. Um livro (do historiador Jaime Ricardo 
Gouveia) que narra e deixa para o futuro, imagens, testemunhos, histórias e muita investiga-
ção. E finalmente uma inauguração de uma galeria de fotografias permanente com os rostos 
(e algumas assinaturas) de todos os presidentes da Câmara Municipal de Moimenta da Beira 
desde a implantação da República, em 1910.
Foi uma tarde cheia de momentos fortes, vivida a 17 de dezembro de 2016, com a comemo-
ração dos 40 anos de Poder Local Democrático em Moimenta da Beira, iniciativa que ficou 
assinalada em placa evocativa da efeméride, cravada para a posteridade no átrio dos Paços 
do Concelho, placa descerrada de forma sincrónica pelos antigos e atual presidentes: Ma-
nuel Ferreira Pinto, Alexandre Gomes Cardia, José Agostinho Gomes Correia e José Eduardo 
Ferreira.
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Livro de Jaime Ricardo marca
quatro décadas de Poder Local Democrático

Alcançar   |   poder local

A obra foi lançada na cerimónia evocativa. Tem a chancela das “Edições Esgotadas” e o 
título “40 anos de poder local democrático (1976-2016) – 40 anos de Democracia, Liberda-
de e Desenvolvimento no concelho de Moimenta da Beira”, da autoria do historiador Jaime 
Ricardo Gouveia. Aborda, nas suas 201 páginas, os antecedentes da Revolução dos Cravos 
e a transição para o regime democrático, em Moimenta da Beira, e ainda a administração 
autárquica nas suas várias vertentes: política, infraestruturas, saúde e ambiente, população, 
cultura, educação e economia. O livro deixa ainda para o futuro os nomes de todos os eleitos 
locais (quadros com os resultados numéricos e percentuais) dos 11 sufrágios já realizados 
desde 1976, e conta também passagens e relatos históricos desconhecidos da maior parte 
dos moimentenses.
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Os presidentes da Câmara desde
a implantação da República, em 1910

Alcançar   |   poder local

Uma galeria de fotografias permanente com os rostos (e algumas assinaturas) de todos os 
presidentes da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, desde a implantação da República 
(1910), preenche para a posteridade as paredes interiores do edifício dos Paços do Concelho, 
desde o átrio, à escadaria e ao salão nobre.  
Ao todo, são 21 presidentes, oito durante a República Parlamentar (1910-1926): João de 
Almeida Galafura Carvalhais (1), Casimiro da Fonseca Martins (2), António Ferreira da Fonseca 
Sèves (3), Evaristo Augusto Gil (4), João de Almeida Leitão (5), José Vieira Loureiro (6), José 
Joaquim de Almeida (7) e António Paiva Gomes (8); dez durante o Estado Novo: José Augusto 
Cardoso de Araújo (9), Mário Alves da Cruz Chaves (10), Afonso Cardoso de Araújo (11), Francisco 
de Sousa Morais Faião (12), Alberto da Costa Pinto (13), José Gomes Machado (14), António Iná-
cio Alves (15), António de Lemos Gomes (16), Joaquim Guilherme de Araújo Abreu (17) e Luís de 
Carvalho e Almeida (18); e três durante a República Democrática (pós 1974): Manuel Ferreira 
Pinto (19), Alexandre Gomes Cardia (20) e José Agostinho Gomes Correia (21). O atual presidente 
José Eduardo Ferreira, não aparece por estar ainda a exercer o seu mandato.

1 2 3 4
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16151413

17 18

212019
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Alcançar   |   ambiente

Zona Balnear da Barragem de Vilar com poluição 
zero. Só outra no interior do país igualou resultado

Só duas zonas balneares do interior do país têm “zero de poluição”. A praia fluvial da Albufeira de Vilar, em 
Moimenta da Beira, é uma delas. A outra fica em Vila de Rei, na Albufeira de Castelo de Bode, distrito de 
Castelo Branco. O mapa da classificação das praias limpas, tornado público no passado dia 31 de maio, é da 
associação ambientalista “ZERO”, que analisou 601 zonas balneares existentes em 2017 em todo o território 
nacional, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Do estudo, outras 31 praias conseguiram “zero 
de poluição”, mas são todas do litoral, sendo a maioria do Algarve, da Costa Alentejana e da região do Oeste. 
“É uma distinção que reforça as nossas condições de competitividade”, enfatiza o presidente da Câmara 
Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira.
“Zero de poluição” quer dizer que não foi detetada qualquer contaminação nas análises efetuadas ao longo 
das três últimas épocas balneares. No caso da praia da Barragem de Vilar, a classificação da qualidade das 
águas foi sempre “excelente”. Um resultado que, sublinhe-se, é muito mais difícil de obter no interior do país 
do que no litoral, porque, explica aquela associação ambientalista, “as praias do interior são muito mais 
suscetíveis à poluição microbiológica”.
A “ZERO”, por isso, destaca o resultado obtido porque “apesar de ser extremamente difícil conseguir um 
registo incólume, ao longo de três anos”, nas zonas balneares do interior, muito mais suscetíveis à poluição 
microbiológica, o facto é que aquelas duas praias fluviais conseguiram-no”. E tudo num ano em que há me-
nos 38 praias com “zero de poluição”, relativamente a 2016, “o que representa um enorme e preocupante 
decréscimo”, alerta a associação ambientalista.
Três anos correspondem ao período mínimo habitualmente requerido pela Diretiva 2006/7/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativa à gestão da qualidade das águas balneares para se proceder à classificação 
da qualidade da zona balnear.
Eis a lista das 33 praias com “zero de poluição” em 2017: Amado, Monte Clérigo, Odeceixe-Mar e Vale dos 
Homens (todas do concelho de Aljezur, na Costa Alentejana); Aberta Nova, Carvalhal e Melides (Grândola, 
Costa Alentejana); Vilamoura (Loulé, Algarve); Peralta (Lourinhã, região do Oeste); Foz do Lizandro-Mar (Ma-
fra, região do Oeste); Pedras Negras (Marinha Grande, região do Oeste); Albufeira de Vilar (Moimenta da 
Beira, Interior); Malhão (Odemira, Costa Alentejana); Armona-Mar e Fuseta-Mar (ambas de Olhão, Algarve); 
Praia da Riviera (Praia da Vitória, Açores); Costa de Santo André e Forte do Cortiço (Santiago do Cacém, 
Costa Alentejana); Grande de Porto Covo, Morgavel e Vieirinha (todas do concelho de Sines, Costa Alentejana); 
Cabanas-Mar, Ilha de Tavira-Mar e Terra Estreita (Tavira, Algarve); Albufeira de Castelo do Bode (Vila de Rei, 
Interior); Almadena, Boca do Rio, Ingrina e Zavial (Vila do Bispo, Algarve); Aguda, Marbelo e Sãozinha (Vila 
Nova de Gaia, Porto); e Fábrica-Mar (Vila Real de santo António, Algarve).
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Gala do Desporto distinguiu os melhores
e exaltou mais de duas dezenas de modalidades
A noite não foi só de futebol, de futsal e de andebol, mas de mais de duas dezenas de modalidades 
desportivas que se praticam no concelho. Com regularidade, intensidade e exuberância também! Fo-
ram todas lembradas e referenciadas pela importância e grandeza da prática desportiva (dos jovens 
e menos jovens) e a sua importância na aquisição de hábitos de vida saudáveis. A lista incluiu Aikido, 
atletismo, cardio fitness, musculação, zumba, ciclismo, culturismo, dança, dança criativa, karaté,
kartcross, setas, TT, BTT, ginástica desportiva, natação, entre outras atividades.
Mas os melhores do futebol, futsal e andebol federados (época 2015/2016), esses foram premiados na 
Gala do Desporto que teve lugar a 8 de abril de 2017 , no pavilhão municipal de Moimenta da Beira, 
evento organizado pelo terceiro ano consecutivo pela Câmara Municipal.
Onze prémios distinguiram nove atletas, entre 45 nomeados, e um clube (o CDR premiado a dobrar), 
este pela façanha de, na época 1969/1970, a sua formação sénior ter ascendido pela primeira vez ao 
Campeonato Nacional, e a sua formação júnior disputar, também pela primeira vez, a Taça Nacional.
Subiram ao palco, para a entrega de prémios, várias personalidades locais e três nacionais ligadas 
ao mundo do futebol: Hermínio Loureiro, atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, 
ex-presidente da direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e ex-secretário de estado da Juven-
tude e Desporto; José Alberto Ferreira, presidente da Associação de Futebol de Viseu; e Cláudio Ramos, 
guarda-redes do Clube Desportivo Tondela, que milita na 1ª Liga Nacional.

Alcançar   |   tributos
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Premiados

“Equipa do Ano” estavam nomeadas:

Academia Mais Futebol (futebol – Infantis sub 13); 

Casa do Benfica (futsal – seniores); CSC Sever 

(futsal - seniores); CDR (futebol - seniores); Escola 

Andebol (andebol - iniciados masculinos); Gente da 

Nave, Alvite (futebol - seniores)

Venceu: CDR de Moimenta da Beira (séniores)

“Atleta do Ano Feminino (formação sub 13)” esta-

vam nomeadas:

Alexandra Carvalho (Escola Andebol); Andreia Cruz 

(CSC Sever); Bruna Fernandes (Casa do Benfica); 

Carolina Ambrósia (Escola Andebol); Leonor Pinto 

(Escola Andebol)

Venceu: Carolina Ambrósio (Escola Prática de

Andebol)

“Atleta do Ano Masculino (formação 14 aos 18 

anos)” estavam nomeados:

Filipe Santos (CDR); Francisco Fonseca (Casa do 

Benfica); Francisco Rodrigues (CSC Sever); Marco 

Aguiar (Escola Andebol)

Venceu: Marco Aguiar (Escola Prática de Andebol)

“Atleta do Ano Masculino (sénior)” estavam no-

meados:

David Santos (Gente da Nave); Leandro Teixeira 

(Casa do Benfica); Marco Silva (CSC Sever); Pedro 

Pereira (CDR)

Venceu: Marco Silva (Centro Social e Cultural de 

Sever)

“Treinador do Ano” estavam nomeados:

André Pereira (Academia Mais Futebol); António 

Rodrigues (Escola Andebol); Carlos Pinto (Gente 

da Nave); José Alexandre (CDR); Rui Matos (CSC 

Sever);

Samuel Pinto (Casa do Benfica)

Venceu: José Alexandre (CDR de Mtª da Beira)

“Atleta do Ano Masculino (formação sub 13)” es-

tavam nomeados:

Daniel Almeida (Casa do Benfica); Francisco Canho-

to (Academia Mais Futebol); Gonçalo Magalhães 

(Escola Andebol; Rodrigo Vieira (CSC Sever)

Venceu: Francisco Canhoto (Academia Mais Futebol) 

“Atleta Revelação Feminino” estavam nomeadas: 

Andreia Cruz (CSC Sever); Bruna Fernandes (Casa 

do Benfica); Carolina Ambrósia (Escola Andebol) ; 

Joana Silva (Escola Andebol); Leonor Pinto (Escola 

Prática de Andebol)

Venceu: Andreia Cruz (Centro Social e Cultural de 

Sever)

“Prémio Reconhecimento”:

CDR (seniores); CDR (Juniores) - Época Desportiva 

1969-1970

“Dirigente do Ano” estavam nomeados:

Diogo Gomes (Casa do Benfica); João Faustino (Gen-

te da Nave); José Carlos Rocha (Academia Mais Fu-

tebol); Leandro Mendes (CDR); Manuel Silva (CSC 

Sever); Sandrine Soares (Escola Prática de Andebol)

Venceu: João Faustino (Gente da Nave, Alvite)

“Atleta do Ano Feminino (formação 14 aos 18 

anos)” estavam nomeadas:

Andreia Cruz (CSC Sever); Bruna Fernandes (Casa 

do Benfica); Carolina Ambrósia (Escola Andebol); 

Joana Silva (Escola Andebol); Leonor Pinto (Escola 

Andebol)

Venceu: Joana Silva (Escola Prática de Andebol)

“Atleta Revelação Masculino” estavam nomeados: 

David Capristano (CSC Sever); David Soares (Escola 

Prática de Andebol); Fábio Santos (Casa do Benfi-

ca); Filipe Tavares (Academia Mais Futebol9 ; João 

Soares (Gente da Nave); Rui Marques (CDR)

Venceu: João Soares (Gente da Nave, Alvite)

Alcançar   |   tributos
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Vital Moreira e ministra da Presidência
nas comemorações do 25 de Abril

O povo saiu à rua para celebrar os 43 anos da Revolução em Moimenta da Beira. O dia esteve 
bonito e os cravos brilharam com a luz do sol. Cravos, muitos cravos vermelhos nas lapelas. 
Houve cerimónia oficial, discursos e a alegria das crianças da AMAI. Viram-se os autarcas, 
o povo e os bombeiros em guarda de honra. Tudo numa jornada popular que trouxe uma 
ministra (a da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques) 
e um constitucionalista maior, de méritos reconhecidos, um dos pais da Constituição (Vital 
Moreira). O dia acabou em visitas às instalações da AMAI, ao estádio municipal e à Fundação 
Aquilino Ribeiro, em Soutosa.

Alcançar   |   comemorações 
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Expodemo 17’ abre com banda pop rock
norte-americana de fama planetária

Os “Cock Robin”, uma das bandas de pop rock mais populares em todo o mundo na década de 80, responsá-
vel por êxitos que marcaram uma geração como “The Promise You Made”, “Just Around The Corner” ou “When 
You Heart Is Weak”, e atingiram recordes de vendas (ouro e platina), sendo que seis dos seus temas alcança-
ram o top 50 mundial, vão estar na primeira noite da Expodemo, dia 22 de setembro, para um concerto que fi-
cará na história do certame. A organização prepara-se para a eventualidade de uma enchente, tanto mais que 
o acesso ao espaço de atuação da banda norte-americana (em frente aos Paços do Concelho) será gratuito. 
Os “Cock Robin”, que estiveram recentemente em Portugal para duas apresentações memoráveis nos coli-
seus de Lisboa (9 de março) e Porto (10 de março), foram criados em 1982 por Peter Kingsbery (vocalista), 
dissolveram-se em 1990 e ressurgiram em 2006. 
O concerto, integrado no cartaz da 6ª edição da Expodemo, que abre a 22 e encerra a 24 de setembro, eleva 
a fasquia da programação a uma altura nunca antes alcançada. 
Sobre o resto do cartaz, praticamente fechado, volta a ficar assegurada, pela 5ª vez consecutiva, a transmis-
são em direto do “Somos Portugal”, da TVI, o programa de entretenimento televisivo mais visto em Portugal, 
que vai para o ar na tarde de domingo (das 12h30 às 20h00), 24 de setembro de 2017.   
Depois, um sublinhado para a continuação na aposta de uma programação cultural alternativa e com elemen-
tos culturais diferenciadores que incluirão teatro de rua, com vídeo mapping, estátuas humanas, graffiters a 
trabalhar ao vivo, espetáculos circenses, provas de vinho e de maçã, espaços de gastronomia tradicional e de 
‘autor’, restaurantes a céu aberto, ‘apple party’ com Djs, etc.

Alcançar   |   expodemo 
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Reedição de “O Homem da Nave”,
de Aquilino Ribeiro, lançada ao mundo em Soutosa

Alcançar   |   cultura

Mais de duas centenas de pessoas assistiram no 
dia 27 de maio de 2017, em Soutosa, Moimen-
ta da Beira, à cerimónia de lançamento mundial 
da reedição de “O Homem da Nave”, de Aquilino 
Ribeiro, uma edição nova que o mestre escreveu 
e publicou originalmente em 1954, dada agora à 
estampa com o patrocínio da Câmara Municipal 
de Moimenta da Beira em parceria com a Ber-
trand, a editora de sempre do escritor. A cerimó-
nia realizou-se num espaço ao ar livre, entre ce-
dros, pinheiros e carvalhos, e a capela do Senhor 
da Aflição, que dá nome ao lugar.
A apresentação do livro, com capa ilustrada por 
João Hogan, foi feita pelo geógrafo Álvaro Domin-
gues, que também escreveu o prefácio. Do livro 
e da obra falaram também Henrique Monteiro, 
jornalista, ex-diretor do ‘Expresso’, e Aquilino 
Machado, neto do escritor. O diretor literário da 
Bertrand, Eduardo Boavida, e o presidente da 
Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José 
Eduardo Ferreira, que fez as honras à casa, elo-
giaram igualmente a obra “ímpar” do mestre.
Entre o público, que lotou a ‘sala’ improvisada, 
estavam investigadores aquilinianos, professores, 
alunos, muitos autarcas, párocos e povo anónimo 
que nutre admiração pela obra de Aquilino Ribei-
ro.
No fim, houve tempo ainda para a apresentação 
de um ‘Touriga Nacional’ de 2011, tinto “Terras 
do Demo”, cerimónia  protagonizada por João Sil-
va, presidente da direção da Cooperativa Agrícola 
do Távora, a estrutura de Moimenta da Beira que 
produz a afamada marca de vinhos e espumantes 
“Terras do Demo”.

Em “O Homem da Nave (Serranos, Caçadores e 
Fauna vária) ”, livro de crónicas da serra, Aquili-
no Ribeiro descreve o camponês serrano ardiloso, 
orgulhoso e batalhador, que segue os ritmos do 
ano e da terra, vivendo da caça (por vezes furti-
va), do campo, dos pequenos episódios do dia a 
dia. Lê-lo é ser transportado para aqueles brejos e 
montes, para aquelas estações inclementes, para 
a sensualidade da serra a pulsar de vida em nosso 
redor e para os dramas e alegrias das pequenas 
aldeias do interior de Portugal.
O escritor publicou em vida 69 livros distribuídos 
por áreas tão diversas como a ficção, jornalismo, 
crónica, memórias, ensaio, estudos de etnologia 
e história, biografias, crítica literária, teatro, lite-
ratura infantil, polémicas a que nunca se furtava 
e traduções (às vezes muito livremente recriadas) 
do latim, grego, espanhol (o D. Quixote, por exem-
plo), francês e italiano. “Partilha com Fernando 
Pessoa, um lugar cimeiro nas Letras Portugue-
sas”, escreveu Óscar Lopes.
Aquilino Ribeiro nasceu a 13 de setembro de 
1885 no concelho de Sernancelhe, freguesia de 
Carregal, e morreu em Lisboa a 27 de maio de 
1963, num ano de muitas homenagens públicas a 
que com gosto assistia. Mas foi na ‘sua’ Soutosa, 
aldeia do concelho de Moimenta da Beira (onde 
está a sede a Fundação a que emprestou o nome), 
que viveu muito dos momentos mais intensos da 
vida, lugar que o inspirou para escrever alguns 
dos seus livros mais marcantes.
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Câmara vai criar parque para turismo de natureza,
potenciando o rio menos poluído da Europa, o Paiva
A candidatura já foi aprovada e as obras deverão arrancar em breve. A primeira fase do projeto do “Parque Na-
tureza do Alto Paiva” vai contemplar, para já, a criação de um percurso pedonal ao longo do rio Paiva, o curso 
de água menos poluído da Europa, e outro motorizado através das vias nacionais e municipais que atravessam 
o território entre as aldeias do Senhor dos Aflitos e Segões. Tudo numa área do concelho que pertence à Rede 
Natura 2000 (1414 hectares), espaço que apresenta grande biodiversidade, cujo valor biológico é inestimável, 
constituindo-se mesmo como um elemento identitário. “Trata-se de uma herança natural que devemos gerir 
e preservar de modo a poder transmiti-la às gerações futuras”, enfatiza José Eduardo Ferreira, presidente da 
Câmara Municipal de Moimenta da Beira.
A primeira fase da candidatura (aprovada pelo “Portugal 2020”) inclui ainda a realização de um estudo sobre 
a fauna, flora e habitats do território para futura publicação e a criação de um portal digital interativo. O 
número de visitantes estimados em 2020 aponta para cinco mil por ano.
Depois, para a segunda fase, cujo projeto está já em execução, serão criados no parque uma rede de vários 
passadiços, um centro de interpretação ambiental, duas estações de biodiversidade, um edifício para receção 
do turista, com loja de conveniência e lembranças, entre outras infraestruturas de apoio e promoção turís-
tica. Tudo em ligação com o planalto da Nave, na Serra de Leomil, circunscrito aos limites administrativos 
do município de Moimenta da Beira, planalto que encerra um importantíssimo conjunto de 24 monumentos 
megalíticos; e ainda em ligação com a nascente do rio Paiva, na aldeia de Carapito, freguesia de Peravelha.
O centro interpretativo será um local de desenvolvimento de projetos educativos ligados à fauna e flora, e 
ainda o estudo e divulgação dos costumes das aldeias tradicionais integrantes: Senhor dos Aflitos, Granja do 
Paiva, Ariz, Soutosa, S. Martinho, Peva e Segões.
A aposta na designação “Alto Paiva” foi a eleita tendo em conta dois objetivos: atrair turistas ao rio menos 
poluído da Europa, aproveitando a afamada distinção ambiental como uma mais-valia; e desvendar a sua 
planáltica nascente granítica.

Alcançar   |   natureza
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Ministro, reitor e autarca insistem na 
potencialização do interior 

Alcançar   |   cidadania

O interior do país tem pujança e capacidade para gerar riqueza e potenciar o território? O mi-
nistro adjunto, Eduardo Cabrita; o reitor da UTAD, Fontaínhas Fernandes, e o presidente da Câ-
mara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, garantiram que sim. A sintonia 
de opiniões retirou-se das intervenções que aqueles três responsáveis manifestaram na “mesa 
de debate” de 19 de maio que encerrou as VII Jornadas de Cidadania, em Moimenta da Beira.
O desígnio da valorização do interior passa pelo estabelecimento de uma estratégia “que faça 
deslocar o fluxo turístico que corre para o Porto, também para as regiões vinhateiras do Douro 
e Távora-Varosa (que inclui o concelho de Moimenta da Beira), implementando aqui o con-
ceito do enoturismo”, exemplificou o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A aposta nos produtos endógenos, como “a maçã, o espumante (que este ano vai chegar às 
1,3 milhões de garrafas), a paisagem e a sua biodiversidade e monumentalidade e o conjunto 
das pessoas que constituem a força que é a população do concelho e da região”, é umas das 
linhas-mestras que o autarca de Moimenta da Beira assegura ser uma estratégia que quer 
solidificar para o desenvolvimento ainda mais consolidado do território.
Para o ministro, que falou da importância dos atores locais (autarcas, empresários e insti-
tuições), “o governo está a fazer o trabalho de casa, e não encara o interior do país como 
território sem meios e sem iniciativa”, pelo contrário, considera que esta mancha afastada do 
litoral e dos centros de decisão “tem genuinamente qualidades empreendedoras”.
As jornadas de cidadania que tiveram início a 18 de maio, e terminaram no dia seguinte, 
abordaram temáticas que foram ao encontro de ‘direitos e proteção das crianças e jovens’; 
‘envelhecimento e qualidade de vida em contexto institucional’; e ‘desafios e oportunidade 
no interior’.
Um sublinhado para a coreografia das crianças da AMAI que estiveram na sessão de aber-
tura, cerimónia que contou com a presença do diretor da Segurança Social de Viseu, Telmo 
Antunes; Alcides Sarmento, diretor do Agrupamento de Escolas; e José Eduardo Ferreira, 
presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira.
Também uma nota de realce para o coro da Universidade Sénior Infante D. Henrique, que en-
cerrou os trabalhos no auditório municipal Padre Bento da Guia; e para a mostra de serviços, 
projetos sociais e produtos das IPSS’s do concelho de Moimenta da Beira expostos na entrada 
do espaço que acolheu o evento.
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Sarau Desportivo voltou a encher bancadas 
do pavilhão municipal

Lotação esgotada, uma vez mais. E aplausos, muitos aplau-
sos para os atletas dos 12 grupos (sete dos quais de Moi-
menta da Beira) que participaram no Sarau Desportivo (sé-
tima edição), a 8 de maio de 2017, no pavilhão municipal 
de Moimenta da Beira. Houve magia, cor e fascínio. E uma 
organização sem mácula, aliás, como sempre tem aconteci-
do por parte da Câmara Municipal. 
Participaram no evento a dupla Ana e Pedro Walgode, Cam-
peões Europeus de Patinagem Artística, e o par Alfredo e 

Mariana, finalistas do programa de talentos da RTP1 (Got 
Talent Portugal) em dança acrobática. E ainda os grupos e 
escolas de dança e ginástica: Albigym, Dream Dance, equipa 
de Ginástica do Município de Moimenta da Beira, a Escola 
de Dança Arabesque, o Grupo de Dança da AMAI, o Grupo 
de Dança da Santa Casa da Misericórdia, a Dança Criativa, o 
Grupo de Zumba da Professora Sara Fernandes, a Cheerlea-
ders do CDR, o Agrupamento de Escolas do CERCO. 

Alcançar   |   desporto
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Colóquio sobre maçã juntou
dezenas de produtores

Alcançar   |   fruticultura

Uma conferência temática sobre a maçã, 
em Moimenta da Beira, território que é 
“Coração da Maçã”, reuniu  no dia 7 de 
abril de 2017, dezenas de produtores e 
organizações de produtores da região e 
de outras zonas do país no salão nobre da 
Cooperativa Agrícola do Távora. No evento, 
organizado pela Federação Nacional das 
Organizações de Produtores de Frutas e 
Hortícolas (FNOP), pela Cooperativa Agrí-
cola do Távora e pela Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte, em parceria 
com as empresas Agrama, Agriciência, Hi-
drosph e Syngenta, falou-se da insuficiente 
capacidade de “câmaras de frio” e da água 
que não chega aos pomares, dois proble-
mas que urgem ser resolvidos. 
A conferência abordou ainda temas como 
“O registo da marca como valorização do 
produto” (por Luís Caixinhas, mandatário 

europeu de Marcas e Desenhos ou Mode-
los, junto da Instituto da Propriedade Inte-
lectual da União Europeia-EUIPO); “Orga-
nização da produção” (por David Gouveia, 
do Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral); e “Idigital enquanto 
instrumento de apoio às organizações de 
produtores” (por Paulo Lafuente, do Ins-
tituto de Financiamento da Agricultura e 
Pescas).
Um sublinhado também para as apresen-
tações que se ouviram sobre a “Qualida-
de e segurança alimentar” (por Ana Paula 
Carvalho, da Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária); “Geoxe: uma solução ino-
vadora contra as doenças de conservação 
das pomóideas” (por Pedro Martins, da 
Syngenta); e “O que produzimos e como 
produzimos” (por José Teixeira, da Coope-
rativa Agrícola do Távora).

Espumante ‘Terras do Demo’ premiado
duas vezes em concurso mundial

Alcançar   |   distinções

São mais dois prémios conquis-
tados pelo espumante ‘Terras do 
Demo’, um néctar dos deuses pro-
duzido pela Cooperativa Agrícola do 
Távora, em Moimenta da Beira. As 
distinções sucedem-se umas atrás 
das outras. Agora foram duas me-
dalhas de prata obtidas no “Con-
curso Mundial de Bruxelas” que 
este ano se realizou em Valladolid, 
Espanha, de 5 a 7 de maio.
No certame, cujo júri internacional 
degustou e avaliou mais de nove 
mil vinhos provenientes de todo o 
mundo, os espumantes “Terras do 
Demo” (Malvasia Fina 2015 e Ver-
delho 2015, ambos brancos) con-
quistaram, cada um deles, uma 
medalha de prata. Outro “Terras do 
Demo”, mas Touriga Nacional (Olho 
de Perdiz, rosé 2015) ficou muito 
perto de alcançar a terceira ‘prata’. 
Obteve 83,12 pontos, quando preci-
sava de atingir 84,9.  
Recorde-se que o mesmo espuman-
te Malvasia Fina 2015, branco tam-
bém, já há um mês obteve uma ou-
tra distinção: o ‘Prémio Excelência’ 

no concurso “Uva de Ouro 2017”, 
entre mais de 600 vinhos à prova. 
Curiosamente, o “Olho de Perdiz”, 
rosé, mas de 2014, conquistou 
‘ouro’ nas edições de 2015 e 2016 
do concurso análogo de Bruxelas”. 
São prémios e prémios de enormís-
simo reconhecimento da qualidade 
do “Terras do Demo”.
O “Concurso Mundial de Bruxelas”, 
que já vai na 24ª edição, escolhe 
degustadores de renome e reconhe-
cida competência, provenientes de 
todas as regiões do mundo. Todos 
os jurados são profissionais, líderes 
de opinião e atores da economia 
mundial de vinho. Em 2015, o júri 
reuniu um painel de 320 provado-
res internacionais de 50 nacionali-
dades, uma diversidade que contri-
bui para a singularidade do evento 
e para uma maior objetividade dos 
resultados.
Por outro lado, a organização in-
veste fortemente no controlo (‘à 
posteriori’) das amostras premia-
das. Análises complementares são 
realizadas regularmente sobre os 

vinhos que exibem o precioso em-
blema do ‘Concours Mondial de 
Bruxelles’. Estes controlos são rea-
lizados para garantirem ao consu-
midor uma satisfação plena através 
dos vinhos rotulados.
Sobre o premiado espumante “Ter-
ras do Demo” Malvasia Fina, pode 
dizer-se que é de aspeto límpido 
e com bolha fina e persistente. A 
vinificação ocorre em sistema de 
“bica aberta” com decantação e 
fermentação a baixas temperaturas 
controladas. A maturação e enve-
lhecimento deste espumante ocor-
rem segundo uma evolução lenta, 
com arredondamento dos picos do 
frutado a partir dos 12 meses. Os 
aromas complexos acontecem na 
fase posterior de envelhecimento. 
É ideal para acompanhamento de 
mariscos, ostras, peixes, aves e 
carnes brancas.
O ‘Verdelho’ é produção nova. Uma 
aposta ganha da cooperativa que o 
produz. Um prémio que distingue 
este néctar, quase à nascença.
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Mais de 12 mil atendimentos no primeiro
ano de funcionamento do Balcão Único

Município promove quatro ações de charme em dois meses:
Lisboa, Porto, Guarda e Lamego

Alcançar   |   serviços Alcançar   |   promoção

1 de fevereiro de 2017. Dia em que se assinalou o primeiro ano de funcionamento do Balcão 
Único de Atendimento (BUA), um serviço da Câmara Municipal de Moimenta da Beira que 
passou a centralizar num só espaço todo o atendimento da autarquia, de modo a responder 
com rapidez, transparência e eficácia às solicitações e necessidades dos munícipes. Um ano 
completou também a entrada em vigor do horário contínuo: 09h00 – 16h30 (não fecha à hora 
de almoço). A criação do BUA é o rosto mais visível da reestruturação dos serviços municipais 
resultante da implementação do Programa de Modernização Administrativa. A sua entrada 
em funcionamento revolucionou o contacto com os cidadãos, facilitando sobremaneira a rela-
ção destes com a Câmara Municipal.
E, decorrido um ano, o balanco fez-se com números expressivos. Mais de 12 mil atendimentos 
(12.651): 9.196 nos dois pontos de atendimento personalizado, e 3.455 no serviço de tesou-
raria, que funciona no mesmo balcão. De todos os números, um sublinhado para os meses de 
maior afluência coincidirem com o Inverno e a Primavera, sendo abril o mais concorrido de 
todos, com 1.036 pessoas atendidas (cerca de 50 por dia), seguido de fevereiro com 1.029.
O BUA está instalado numa sala do rés-do-chão do edifício dos Paços do Concelho, onde os 
cidadãos encontram três pontos de atendimento, dois de informações gerais e o outro de 
serviços de tesouraria. O atendimento é personalizado, feito por uma equipa constituída por 
colaboradores qualificados, e centrado apenas no cidadão, organizando a informação e os 
serviços em torno das suas necessidades, prestadas naquele único local e preferencialmente 
num único momento.
O Balcão Único foi criado ao abrigo do Programa Simplex Autárquico, que visa a simplificação 
dos procedimentos na administração autárquica e que assenta no princípio de cooperação 
entre os municípios aderentes e os organismos da administração central, tendo em vista me-
lhorar a qualidade de serviços prestados aos cidadãos e às empresas.

Em dois meses de 2017, é a quarta ação de charme do município em feiras e certames, espaços onde mostra os seus produtos 
endógenos e onde desenvolve campanhas de promoção turística. Em março foi na “Bolsa de Turismo de Lisboa” (BTL); em 
abril no “Porto Welcome Center”, a maior loja de turismo do mundo, e na Guarda, na “Feira Ibérica de Turismo” (FIT). E em 
maio, de 25 a 28, na “Feira Agrícola de Lamego” (FAL), evento dedicado ao setor agrícola da região do Douro, que nasceu o ano 
passado com a ambição de reunir num único espaço (o novo Centro Multiusos) os melhores vinhos, azeites, queijos, enchidos 
e outros produtos alimentares da região. É o que tem feito o município de Moimenta da Beira no stand que leva para todos os 
certames, onde divulga a maçã, os vinhos e espumantes, mas também o seu património arquitetónico, histórico, monumental 
e paisagístico, as tradições, a gastronomia, o folclore e a etnografia.
Em todas as feiras onde participou, decorreram provas de degustação do espumante Terras do Demo, dos pastéis Demo de 
Maçã e do cocktail Ar D’Rio. E ainda do sumo natural de maçã, pela Associação de Fruticultores da Beira Távora, Moimenta 
da Beira, entre outros produtos endógenos. 
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Sistema Solar à escala do concelho,
projeto único em Portugal e na Europa

Alcançar   |   ciência e arte

O presidente da Câmara Municipal de Moi-
menta da Beira inaugurou no passado dia 
21 de junho de 2017, dia do Solstício de 
Verão, o projeto do “Sistema Solar à esca-
la do concelho”, um modelo que é único 
em Portugal e na Europa (e provavelmente 
no mundo) porque alia a Ciência à Arte e 
tem ainda uma peculiar vertente de inclu-
são social. A cerimónia inaugural, junto ao 
edifício dos Paços do Concelho, local onde 
está colocado o “Sol”, foi seguida de um 
percurso a pé (e de autocarro) de visitação 
aos oito planetas principais do nosso sis-
tema solar, representados em discos me-
tálicos: Mercúrio, Vénus, Terra e Marte (na 
vila de Moimenta da Beira), Júpiter (Semi-
tela), Saturno (Baldos), Úrano (Alvite) e 
Neptuno (praia fluvial de Segões).
Além do público e das entidades convida-
das, estiveram presentes cerca de duas 
centenas de crianças que frequentam o 
3º e 4º anos, porque já têm no currículo 
conteúdos da Astronomia, que puderam, 
antes e depois da cerimónia, observar o 
Sol por um telescópio equipado com filtro 
solar ao som da Sinfonia dos Planetas, de 
Gustav Holst.
O “Sistema Solar à escala do concelho de 
Moimenta da Beira” é um projeto que re-
sulta de uma parceria entre o Município e 

o Clube das Ciências do Agrupamento de 
Escolas de Moimenta da Beira, que pre-
tende atrair todas as comunidades, cien-
tíficas, escolares e outras, do país, para 
visitas de estudo (e de lazer também). 
“Trata-se de um instrumento pedagógico 
ímpar que passa a estar ao serviço da co-
munidade, portuguesa e estrangeira ”, ex-
plica José Eduardo Ferreira, presidente da 
Câmara Municipal de Moimenta da Beira.
A construção do modelo físico da repre-
sentação do Sistema Solar à escala do 
concelho, implantado em espaço público 
(e de forma permanente), não passou pela 
conceção dos astros em formatos esfé-
ricos, mas pela elaboração de formatos 
em discos (metálicos), que representam 
o Sol (com 1,39 metros de diâmetro) e 
têm assinalados, cada um deles, os oitos 
planetas principais do nosso Sistema So-
lar nas dimensões e distâncias proporcio-
nais cientificamente calculadas. Júpiter, o 
maior planeta do Sistema Solar, reduzido à 
escala, ficou com um tamanho ainda mais 
reduzido que o de uma bola de futsal. E 
Mercúrio, o mais pequeno, com o tamanho 
de uma ervilha anã. “Assim, é-nos possível 
compreender as dimensões e as distâncias 
entre os diferentes astros que constituem 
o Sistema Solar”, justifica Paulo Sanches, 

professor, coordenador do Clube das Ciên-
cias do Agrupamento de Escolas de Moi-
menta da Beira, e responsável pela conce-
ção do projeto.
A singularidade deste Sistema Solar, que o 
torna verdadeiramente único em Portugal 
e na Europa (e provavelmente no mundo), 
é a sua vertente artística e também de 
inclusão social. Artística porque oito dos 
nove discos metálicos foram intervencio-
nados por pintores, arquitetos, escultores, 
ilustradores e designers, todos com forma-
ção pelas Faculdades de Belas Artes do 
Porto e Lisboa. E de inclusão social porque 
um dos discos tem a mão criativa de vários 
utentes da Artenave, uma instituição de so-
lidariedade sediada em Moimenta da Beira 
que tem como grande objetivo contribuir 
para a promoção social da população da 
região nordeste do distrito de Viseu, atra-
vés de atividades organizadas para crian-
ças, jovens e adultos, independentemente 
da origem e das características físicas, 
intelectuais e mentais de cada um. “Qui-
semos dar um toque especial de talento e 
génio”, explica Sara Fernandes, designer 
e responsável pela conceção artística do 
projeto.
O Sol foi intervencionado por Nuno Bastos 
(arquiteto); Mercúrio por David Silva (ar-

quiteto) e Cristina Aguiar (designer); Vénus 
por Sara Fernandes (designer); Terra por 
utentes da Artenave; Marte por Francisco 
Cardia (pintor); Júpiter por Joana Alvim 
(designer); Saturno por Raquel Pequito 
(escultora); Úrano por Daniel Correia (pin-
tor/ilustrador); e Neptuno por Mariana Sil-
va (arquiteta).
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Campeões de rali escolhem trilhos
da Serra de Leomil para testes e treinos

Alcançar   |   automobilismo

São uns atrás dos outros. É assim já há 
alguns anos. Campeões de ralis portugue-
ses e estrangeiros têm escolhido os trilhos 
e estradões em terra batida da Serra de 
Leomil, Moimenta da Beira, para treinar e 
testar as máquinas. Um deles, o tetracam-
peão finlandês Jari Ketomaa, considerou 
mesmo que a nossa serra tem “condições 
únicas” para treinos de equipas do mun-
dial e mesmo para a realização de ralis.
O último que passou por aquelas estradas 
foi Bruno Magalhães, piloto com vasto 
palmarés onde se destacam dois Campeo-
natos Nacionais de Ralis, 5º e 11º lugares 
no IRC - Intercontinental Rally Challenge, 
2010 e 2011, respetivamente, e participa-
ção nos Campeonatos Europeus de 2014 e 

2015, tendo sido piloto oficial da Peugeot. 
Em Moimenta da Beira, ele e o seu navega-
dor Hugo Magalhães, vieram estrear o novo 
bólide da ARC, o Skoda Fábia R5, um dos 
melhores carros da atualidade na classe.
A equipa ARC Sport treina e prepara, ha-
bitualmente, as suas equipas de Rali em 
Moimenta da Beira. Desta vez foi a prepa-
ração para a próxima prova do Nacional de 
Ralis que é simultaneamente a primeira 
prova do ERC - Campeonato Europeu de 
Ralis, o “Azores Airlines Rallye” e que, em 
2016, foi brilhantemente vencida por Ri-
cardo Moura, piloto Açoreano que também 
prepara todas as suas provas de terra bati-
da em Moimenta da Beira.
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Moimenta da Beira passou a integrar
a Rede de Judiarias de Portugal

Alcançar   |   rotas

Os sinais (e as marcas) da pre-
sença de judeus no concelho de 
Moimenta da Beira, documentada 
desde o crepúsculo da Idade Mé-
dia, estão ainda hoje espalhados 
pelo território moimentense, e são 
muito significativos. Essa presença 
foi tão forte que ficou o epíteto de 
“judeus” aos habitantes de Leomil, 
a maior freguesia em área. Mas 
há mais reminiscências ‘guarda-
das’ noutras aldeias seculares do 
concelho, como Cabaços, onde 
se encontram segredos de outros 
tempos em casas antigas onde 
as pedras dos portais estão mar-
cadas pela devoção e pelo medo. 
Embora os pós já preencham os 
vazios, os cunhos perpetuados no 
granito imortalizam a história das 
famílias judias e cristãs-novas que 
as habitaram. A “Casa da Moimen-
ta” ou a “Casa do carrasco”, como 
também é conhecida, imóvel si-
tuado no centro histórico da sede 
de concelho, cuja aquisição foi já 
decidida pela Câmara Municipal, é 
outro testemunho vivo da presença 
de judeus.
É por isso que Moimenta da Bei-

ra, terra de escritores e de escri-
tas, onde ainda se sente a alma 
sefardita (termo usado para re-
ferir aos descendentes de judeus 
originários de Portugal e Espa-
nha) num sopro de vento, longo 
e persistente, com memórias de 
inquisições, tormentos e de paz, 
passou a integrar a Rede de Judia-
rias de Portugal, associação que já 
congrega outros 36 municípios de 
norte a sul de Portugal. São eles: 
Alenquer; Almeida; Belmonte; Bra-
gança; Castelo Branco; Cascais; 
Castelo de Vide; Covilhã; Elvas; 
Évora; Figueira de Castelo Rodri-
go; Fornos de Algodres; Freixo de 
Espada à Cinta; Fundão; Gouveia; 
Guarda; Idanha-a-Nova; Lamego; 
Leiria; Lisboa; Manteigas; Mêda; 
Penamacor; Penedono; Pinhel; 
Porto; Reguengos de Monsaraz; S. 
João da Pesqueira; Sabugal; Seia; 
Tomar; Torre de Moncorvo; Torres 
Vedras; Trancoso; Vila Nova de Foz 
Côa e Vila Nova de Paiva. 
No site oficial da Rede de Judiarias 
de Portugal - Rotas de Sefarad, é 
referido que a Rede “é uma asso-
ciação com carácter público mas 

de direito privado e que tem por 
fim uma atuação conjunta, na de-
fesa do património urbanístico, 
arquitetónico, ambiental, histórico 
e cultural, relacionado com a he-
rança judaica. Assim, a Rede de 
Judiarias de Portugal, fundada em 
17 de Março de 2011, pretende 
conjugar a valorização histórica e 
patrimonial com a promoção turís-
tica, ação que ajudará igualmente 
a descobrir uma forte componente 
da identidade portuguesa e penin-
sular”, uma estratégia que pode 
potencializar muito o concelho de 
Moimenta da Beira em variadíssi-
mas áreas do turismo cultural e 
patrimonial.   
O contributo dos judeus portugue-
ses para a história do mundo foi 
enorme; desde a ciência náutica 
que há mais de 500 anos deu ao 
país um avanço decisivo para o iní-
cio da globalização, à evolução da 
economia mundial e da medicina, 
muitos foram os sectores em que 
o papel dos sefarditas nacionais se 
tornou preponderante.

Fotos inéditas da construção da Barragem de Vilar,
entre 1958 e 1965

Alcançar   |   memórias

São três fotos raras da construção da Barragem de Vilar, 
erguida entre 1958 (início) e 1965 (inauguração) num 
troço do rio Távora perto da aldeia de Vilar, Moimenta 
da Beira, e da freguesia de Fonte Arcada, Sernancelhe. 
As três imagens, a preto e branco, pertencem ao espólio 
da APA/IST, e foram tornadas públicas pela “H2O 1001 
– Mil e uma Águas”.
O promotor da obra foi a Companhia Portuguesa de 
Produção de Eletricidade, SA; a projetista, a Hidro Elé-
trica do Douro; e a construtora, a “Luso - Dana, Ldª”. O 
ano de projeto, 1958; e o da conclusão e inauguração, 
pelo então Presidente da República almirante Américo 
Tomaz, 1965.
A Barragem de Vilar serve para criar uma albufeira, que 

para além de regularizar os caudais deste rio serve para 
abastecer de água a central hidroelétrica de Tabuaço 
(destinada à produção de energia elétrica), que fica a 
cerca de 5 km da vila com o mesmo nome, Tabuaço. 
Serve ainda para fins turísticos, existindo perto da po-
voação de Vilar, uma praia fluvial classificada.
Possui uma altura de 58 m acima da fundação (55 m 
acima do terreno natural) e um comprimento de coroa-
mento de 240 m. A capacidade instalada de produção 
de energia elétrica é de 58 MW.
A albufeira de Vilar é também utilizada atualmente para 
a captação de água destinada ao abastecimento público 
de diversos municípios da região.
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Dia Mundial da Árvore comemorado ao pé
do mais antigo castanheiro de Portugal

Alcançar   |   ambiente

Vetusto e venerável, respeitável e quase sagrado. Um gigante da floresta carregado de vida. 
Foi ao lado daquele que é considerado o mais antigo (e um dos maiores) castanheiro existente 
em Portugal que se celebrou. no dia 21 de março de 2017, o Dia Mundial da Árvore em Moi-
menta da Beira. A data foi assinalada com várias centenas de crianças da comunidade escolar 
de Moimenta da Beira (incluindo as da AMAI e da Santa Casa), Alvite e Leomil.
O castanheiro terá uma idade entre os 1300 a 1600 anos, e é de dimensões gigantescas. O 
tronco tem 13 metros de perímetro (o que lhe dá um diâmetro médio de 4.15m), a copa 20 
metros de diâmetro, e tem de altura máxima 15 metros. Encontra-se num terreno privado, 
perto da estrada que liga a povoação de Beira Valente a Leomil, no concelho de Moimenta 
da Beira. Pode ser encontrado nas seguintes coordenadas: N40°59’41.07” W7°38’35.97”.
O restante programa, que se desenrolou durante o período da tarde, incluiu atividades à volta 
da poesia, entre elas dependurar pedaços de papel com poesia escrita em ramos de árvores 
plantadas em largos e praças de Moimenta da Beira, Leomil e Alvite. A Escola Profissional de 
Moimenta da Beira também comemorou a data no espaço da sua quinta.
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Doentes renais de Moimenta da Beira, Penedono e Sernancelhe 
podem ser tratados no Hospital de Viseu

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira incentiva à natalidade
com bens de primeira necessidade

O presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira rei-
vindicou e o ministro da Saúde aceitou. Tudo depois do autarca 
ter dado conhecimento (por carta) ao governante de que as 
populações do seu concelho e dos concelhos vizinhos de Pene-
dono e Sernancelhe ficariam impedidas de recorrer aos servi-
ços públicos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu nos casos de 
doenças da especialidade de Nefrologia (sistema urinário, em 
especial o rim). Apenas o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, em Vila Real, mais longe e com más acessibilida-
des, pode receber estes doentes.    
“À semelhança do que vem acontecendo com outras especiali-
dades, como a Cirurgia Geral e Pneumologia, em que as popu-
lações destes três concelhos podem ser tratadas no Hospital 
de Viseu, não se percebe que o mesmo não suceda no caso da 
Nefrologia, em que o a unidade de saúde de referenciação é o 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, para onde a 
rede de transportes públicos regulares é inexistente, facto que 
complica a vida (e a saúde) das populações”, sublinhou José 
Eduardo Ferreira na carta que escreveu ao ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernandes. 

Ora, o protesto do autarca acabou por sensibilizar o governan-
te, que em ofício informa que acolheu positivamente a propos-
ta. Escreve o ministro que “no âmbito da Rede de Especialida-
de Hospitalar e de Referenciação de Nefrologia, cumpre-nos 
informar que a proposta apresentada, de que as populações 
dos concelhos de Moimenta da Beira, Penedono e Sernancelhe 
possam, por razões de acessibilidade, referenciar também na 
especialidade de Nefrologia, para o Centro Hospitalar Tondela-
-Viseu e para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro, foi acolhida e consta na arquitetura da nova rede”.  
Nefrologia é uma especialidade do âmbito da Medicina Interna 
que se dedica ao diagnóstico e ao tratamento das doenças do 
rim. Dentro das atividades do médico Nefrologista, salienta-se: 
a prevenção das doenças renais e das suas complicações; o 
diagnóstico e tratamento das doenças sistémicas que atingem 
o rim, diabetes, hipertensão arterial, vasculite; diagnóstico e 
tratamento das doenças renais primárias; diagnóstico e tra-
tamento de infeções urinárias; diagnóstico e tratamento das 
complicações da doença renal crónica; hemodiálise; diálise 
peritoneal; transplante renal, etc.

Em vez de dinheiro, a Junta de Freguesia de Moimenta da Bei-
ra aposta em bens de primeira necessidade como política de 
incentivo à natalidade e apoio à família. Fraldas, leite, iogurtes, 
leite em pó, farinhas (papas), soro fisiológico, biberões, chupe-
tas e carrinhos de transporte de bebés, entre outros produtos 
específicos, fazem parte da lista de bens a que as famílias can-
didatas podem ter acesso, desde que, explica Francisco José 
Rebelo Gomes, o presidente da Junta de Freguesia, “residam e 
estejam recenseadas na freguesia, e preencham os requisitos 
previstos no regulamento”. Os três primeiros conjuntos de va-
les (de nove candidaturas apresentadas), vales de compras de 
bens de primeira necessidade, já foram até entregues no dia 
21 de abril, a três casais.
O valor total varia entre os 50 e os 250 euros (por cada criança 
nascida a partir do dia 15 de dezembro de 2016), dependendo 
da condição financeira de cada família, e os bens constantes 

da lista são obrigatoriamente adquiridos nas lojas que ade-
riram ao projeto, A transação, essa é feita com a apresenta-
ção de “vales”, atribuídos pela Junta de Freguesia, ao balcão 
daquelas lojas. Os “vales”, que não podem ser trocados por 
dinheiro, têm o valor mínimo de 10 euros. 
O objetivo da medida é contribuir para o aumento da taxa de 
natalidade que, “embora tenha recuperado nos últimos anos, 
decresceu na década de 2001 a 2011”, fundamenta o autar-
ca, acrescentado ainda que, com este conjunto de estímulos, 
pretende também “fixar e atrair pessoas à freguesia e travar o 
envelhecimento da população”.
Outro propósito que quer alcançar, tendo em conta que as 
compras dos bens serão feitas obrigatoriamente no comércio 
local aderente, “é contribuir para o incentivo e fomento da ati-
vidade económica da freguesia”.

Alcançar   |   saúde Alcançar   |   incentivos  
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Empréstimo pode ser pago em 20 anos,
mas câmara quer liquidá-lo em quatro,

poupando só em juros quase 600 mil euros

Alcançar   |   gestão

Um empréstimo de 2,4 milhões de euros, 
com prazo de pagamento de 20 anos, 
contraído pela Câmara Municipal de Moi-
menta da Beira, deverá ser liquidado até 
dezembro de 2017, 16 anos antes do pre-
visto. A antecipação do pagamento vai per-
mitir poupar aos cofres da autarquia 588 
mil euros, só em juros. 
Na verdade, e tendo em conta critérios de 
boa gestão, a estratégia de antecipar pa-
gamentos deste empréstimo foi planeada 
pela autarquia desde início, com amortiza-
ções de capital e de juros logo a partir de 
maio de 2014. As sete primeiras, de maio 
de 2014 a novembro de 2015, fizeram bai-
xar o valor do empréstimo em 280 mil eu-
ros. Mas foram três grandes amortizações 
que mais contribuíram para sua redução: a 
primeira, de 727 mil euros, em janeiro de 
2016; e a segunda e terceira, de 450 mil e 
277 mil euros, um ano depois, janeiro des-
te ano. Contas feitas, falta apenas liquidar 

646 mil euros, valor que a Câmara quer 
pagar até dezembro de 2017.
O empréstimo foi celebrado no âmbito 
do Programa de Apoio à Economia Local 
(PAEL), que permitiu à autarquia a regu-
larização do pagamento de dívidas de 
curto prazo a fornecedores. A primeira 
tranche, no valor de 1.447.492,31 euros, 
correspondente a 60% do valor do em-
préstimo contratado, foi recebida no dia 
5 de dezembro de 2013, tendo a Câmara 
Municipal procedido de imediato ao paga-
mento das faturas em atraso abrangidas 
por este empréstimo. A segunda, no valor 
de 482.497,44 euros, correspondente a 
20% do valor do empréstimo contratado, 
foi recebida no dia 7 de março de 2014. E 
finalmente a terceira tranche, no valor de 
482.497,43 euros, foi recebida em 28 de 
abril de 2014, tendo a Câmara, em ambos 
os casos, procedido logo ao respetivo pa-
gamento das faturas em atraso.

Fundação Aquilino Ribeiro e Museu Abel Manta
vão cooperar culturalmente

Alcançar   |   cultura

“Efetivar trocas culturais, entre as duas 
instituições, nomeadamente a nível de pa-
lestras, colóquios e exposições”. É o que 
diz a cláusula primeira do “Protocolo de 
Cooperação Cultural” assinado a 2 de feve-
reiro de 2017, entre a “Fundação Aquilino 
Ribeiro – Casa Museu Biblioteca”, sediada 
em Soutosa, Moimenta da Beira, e o “Mu-
seu de Arte Moderna Abel Manta”, com 
sede em Gouveia. 
Os subscritores assumem no documento 
que a cooperação cultural se destina à 
“mais ampla difusão destes dois grandes 
artistas portugueses do século XX, do do-
mínio da literatura e das artes plásticas, 
destacando os afetivos laços de união e fo-
calizando um abrangente período da nossa 
contemporaneidade estética”. 
O protocolo foi assinado em Soutosa pelos 
presidentes das Câmaras Municipais de 

Moimenta da Beira (José Eduardo Ferrei-
ra), Sernancelhe (Carlos Santiago) e Vila 
Nova de Paiva (José Morgado). Os três au-
tarcas, dos três concelhos das “Terras do 
Demo”, representam o Conselho Adminis-
tração da Fundação Aquilino Ribeiro. Em 
nome do Museu Abel Manta assinou o pre-
sidente da Câmara de Gouveia, Luís Tadeu.
Abel Manta, figura maior da primeira gera-
ção de pintores modernistas portugueses, 
além de amigo, “foi um dos 44 ilustradores 
da extensa obra literária de Aquilino Ribei-
ro”, lembrou Paulo Neto, aquiliniano dos 
‘sete costados’, que foi cicerone da visita 
feita à Fundação logo após a cerimónia de 
assinatura do protocolo. Abel Manta foi 
ainda autor de várias capas de livros de 
Aquilino: “Terras do Demo”, “Andam fau-
nos pelos bosques”, entre outras.
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Festival Serranias cheio
de sabores e tradições

O genuíno da gustação, dos usos e costu-
mes, da memória e das tradições voltou a 
marcar o programa do Festival Serranias 
que decorreu a 5 e 6 de novembro de 
2016, pelo segundo ano consecutivo, em 
Soutosa, Moimenta da Beira, terras de 
Aquilino Ribeiro. O cartaz cumpriu-se na 
íntegra, apesar da ameaça de mau tempo, 
que amainaria depois.
No primeiro dia realizou-se a matança do 
porco, saboreou-se o matabicho, o almoço 
e ceia tradicionais. As castanhas foram as-
sadas à antiga. Pelo meio, houve ainda o 
lançamento de um livro (Sete concelhos, 
um território) apresentado pelo reitor da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. O dia fechou com a atuação da or-

questra “CemNotas” e do Grupo de Can-
tares da Câmara Municipal de Moimenta 
da Beira.
No segundo e último dia, o passeio mico-
lógico, entre os cogumelos, levou muita 
gente às Terras do Demo, manhã cedo. À 
tarde, quem quis foi apreciar a exposição 
de fotografias e assistir à cerimónia de en-
trega de prémios das melhores imagens a 
concurso. O festival encerrou com a popu-
lar artista Mónica Sintra.
Ao longo do certame houve expositores, 
tasquinhas, castanhas assadas, grupos de 
concertinas, as esfuziantes Marias Malu-
cas e um insuflável que manteve as crian-
ças alegres.

Alcançar   |   serranias
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Expodemo’16, sempre mais e mais

Alcançar   |   expodemo

Mais expositores, mais área coberta e 
mais espetáculos de rua, dezasseis ao 
todo. Mais produtores de maçã e de vinho, 
mais horas de televisão em direto e mais 
gastronomia regional. Mais luz, mais cor, 
mais cultura, e a presença forte de Espa-
nha, país convidado, representado por vá-
rias empresas de renome e por música e 
dança flamenca ao vivo e arte circense de 
rua. O cartaz foi de luxo! 
Foi a maior Expodemo de sempre. Reali-
zou-se nos dias 16, 17 e 18 de setembro 
de 2016, pela 5ª vez consecutiva, e de novo 
no miolo mais urbano da vila de Moimen-
ta da Beira, em volta da nobre traça dos 
Paços do Concelho e com o verde do jar-
dim do Tabolado ali à espreita, e a sombra 
das tílias centenárias a beijar o chão da 
praceta. 
Houve mais gente na hora da cerimónia 
da inauguração, ao fim da tarde. E à noi-
te, no palco Expodemo (o maior de todos) 
atuou Vitorino, um dos cantores-poetas da 

Revolução de Abril, companheiro de palco 
e canções de José Afonso, Adriano Correia 
de Oliveira, Fausto, Sérgio Godinho e ou-
tros nomes fundamentais da música por-
tuguesa de intervenção dos últimos qua-
renta anos. Vitorino cantou e encantou, ele 
e o grupo coral “Os Camponeses de Pias”, 
um dos grandes intérpretes do “Cante 
Alentejano”, género musical tradicional do 
Alentejo que a UNESCO declarou, há qua-
se dois anos (27 de novembro de 2014), 
como Património Cultural Imaterial da Hu-
manidade. Foi um privilégio e uma honra 
para Moimenta da Beira e região! 
No segundo dia, sábado, também à noite, a 
magia e beleza dos “Spirits”, uma compa-
nhia de teatro de rua que preparou para a 
Expodemo, um espetáculo com momentos 
de grande impacto visual, composto por 
treze artistas, compilando trinta pessoas 
envolvidas na produção total, e envolvendo 
ainda o público como parte ativa do cená-
rio. O espetáculo começou com acrobacia 

e atores a sobrevoarem os céus como sinal 
de pureza e harmonia. 
No domingo, último dia do certame, o pal-
co maior voltou à ribalta para o maior pro-
grama de entretenimento da televisão por-
tuguêsa, “Somos Portugal”, da TVI, que 
começou mais cedo (12h30). Foram mais 
horas de emissão em direto de Moimen-
ta da Beira para todo o mundo, emissão 
marcada pela subida ao palco de dezenas 
de artistas populares, e pelas reportagens 
que vistas por milhões de pessoas. 
O resto do cartaz da Expodemo, voltou 
a incluir muita cultura alternativa, como 
as estátuas-vivas, graffiters a trabalhar 
ao vivo, ‘chefs’ de cozinha no espaço da 
gastronomia, provas de maçã e de vinho, 
as “Marias Malucas”, um trio de mulheres 
que contagia pela alegria que espalha, o 
Festival de Acordeão Vitor Ferreira, sons 
de rock e apple party madrugada fora, e 
as jornadas agro-frutícolas Cartageno Fer-
reira que desta vez foram organizadas, em 
parceria com o município, por uma revis-
ta da especialidade, de Castelo Branco, a 
“Voz do Campo”.
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Recorde de expositores, mais de 140
O número de expositores presentes nunca foi tão elevado, 140 ao todo. Um 
recorde absoluto batido nesta edição da Expodemo – Mostra de Produtos, 
Atividades e Serviços da Região. Expositores dos mais variados segmentos da 
economia pura, ou das atividades de caráter mais social e cultural: grandes 
operadores de maçã, produtores de vinho de três regiões que se confinam 
(Douro, Távora-Varosa e Dão), máquinas agrícolas, artesanato, trabalho soli-
dário, restauração e comércio tradicional, entre outros.
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Prova de vinhos junta 30 produtores
do Douro, Távora-Varosa e Dão
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Trinta produtores de vinho das regiões demarcadas do Douro, Távora-Varosa e Dão, marca-
ram presença nos três dias da Expodemo. O número é quase o dobro da edição de 2015. Foi 
(mais) um recorde!
Tratou-se de uma seleção muito especial de produtores independentes que trabalham o vinho 
que respeita a terra e os ‘terroirs’, as vinhas e as uvas, as pessoas e as tradições. A ideia de 
juntar estes produtores especiais e únicos, reforça e promove a cultura do vinho enquanto 
património humano e natural, com atores que interpretam, como nenhum outro, a paisagem 
vinhateira daquelas três regiões que se confinam e que querem fortalecer-se em conjunto.
Região do Dão: Pedra Cancela (Oliveira de Barreiros, Viseu); Quinta Vinha Paz (Oliveira de 
Barreiros, Viseu);  Quinta do Perdigão (Pindelo de Silgueiros, Viseu); Casa de Mouraz (Mouraz, 
Tondela); Quinta Mendes Pereira (Oliveira do Conde, Carregal do Sal); Quinta da Fata (Vilar 
Seco, Nelas); Quinta da Pellada/Quinta de Saes (Pinhanços, Seia); Quinta dos Monteirinhos 
(Moimenta de Maceira Dão, Mangualde); e Terras de Tavares (Quinta da Boavista, Penalva do 
Castelo); 
 
Região Távora-Varosa: Cooperativa Agrícola do Távora (Moimenta da Beira); Caves da Murga-
nheira (Ucanha, Tarouca); Espumantes Boa Parte (São Cosmado, Armamar); Casa do Vinhago 
(São Cosmado, Armamar); Quinta das Cepas (Fonte Arcada, Sernancelhe); e Tempo Largo 
(Vinha dos Romilões, Faia, Sernancelhe). 
 
Região do Douro: Quinta do Filoco (Tabuaço); Casa do Brasão (Barcos, Tabuaço); Quinta da 
Carregosa (Balsa do Douro, Tabuaço); Vinhos h’OUR (Barcos, Tabuaço); Quinta do Infantado 
(Pinhão); Quinta da Foz (Pinhão); Quinta das Carvalhas – Real Companhia Velha (Pinhão); 
Gouvyas (Pinhão); Quinta de la Rosa (Pinhão); Quinta do Portal (Celeirós, Sabrosa); Niepoort 
(Santo Adrião, Armamar); António Osório, Desconhecido Wine (Marmelal, Armamar); Caves 
da Raposeira (Lamego); Casa dos Varais (Cambres, Lamego); e Quinta do Vale da Buza (La-
mego).

Prova de maçãs de seis variedades

Reineta, Royal gala, Golden, Starking, Bravo de Esmolfe e Granny Smith. Seis variedades de 
maçã de sabores, aromas e cores diversas que estiveram à ‘prova’ na Expodemo. A degusta-
ção decorreu durante todo o certame, que tem como símbolo cimeiro, como se sabe, precisa-
mente a maçã. Maçã dos pomares de Moimenta da Beira e da região, região que produz, hoje 
em dia, mais de 60% deste fruto que o país consome.

Alcançar   |   expodemo
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Uma dança (flamenca) cheia de sensualidade
No palco houve sedução e sensualidade. A dança flamenca foi (por pares de bailado espa-
nhóis) sentimento transformado em arte. A coreografia fazia parte do projeto “Filofobia”. 
O flamenco é o estilo musical de Espanha mais conhecido em todo o mundo. Puramente 
andaluz, e sempre presente nas grandes festas celebradas na Andaluzia, é uma mescla de 
música e dança convertida em arte, uma forma de expressar os sentimentos e a paixão atra-
vés da dança e do canto. O seu reconhecimento internacional tornou-se tão importante, que 
em 2010 foi considerado pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade.
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Vitorino, um concerto memorável
Na primeira noite da Expodemo, Vitorino subiu ao palco e o concerto foi memorável. O can-
tor e autor de “Menina estás à janela”, uma das canções mais emblemáticas do imaginário 
coletivo português, e de “Leitaria Garret” ou de “Queda do Império”, entre tantas outras, foi 
companheiro de palco e cantigas de José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Fausto, Sérgio 
Godinho e outros nomes fundamentais da música portuguesa dos últimos quarente anos.
Uma atuação de encantamento que durou mais de uma hora e meia, enriquecida pelo grupo 
coral “Os Camponeses de Pias”, um dos grandes intérpretes do “Cante Alentejano”, género 
musical tradicional do Alentejo que a UNESCO declarou, há quase três anos (27 de novembro 
de 2014), como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Foi um privilégio e uma honra 
a presença de ambos!
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Um espetáculo aéreo intenso
e cheio de efeitos visuais

Na segunda noite da Expodemo, ‘Apoteose’, do Grupo Spirit, foi um espetáculo intenso e cheio 
de surpresas que contou com diferentes actores de dança aérea, efeitos visuais e multimé-
dia, música e dança. O ‘show’ teve a participação especial de Micaela Abreu, vencedora do 
programa “Got Talent ‘16”, da RTP, e ainda uma performance única de Heliosfera. Em redor 
do palco, uma multidão de olhos no céu aplaudia. Contas feitas, o espetáculo juntou treze 
artistas, compilando no total trinta pessoas envolvidas na produção total, que começou com 
os atores a sobrevoarem os céus como sinal de pureza e harmonia, onde a helioesfera gigante 
voou com uma acrobata, proporcionando um momento belo, envolvendo o público como parte 
ativa deste espetáculo. Bailarinas com asas luminosas apareceram ao público com danças co-
reografadas em torno de Micaela Abreu, tornando este espetáculo ainda mais deslumbrante.
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Presença de empresários espanhóis
fortalece internacionalização do certame
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Foi o país convidado da Expodemo’16 (e 
será novamente na edição de 2017), com 
espaço e sítio físico no certame. A “praça 
de Espanha”, área onde estiveram reuni-
dos vários expositores de empresários do 
país vizinho, foi uma aposta ganha, uma 
aposta no pendor universalista que se pre-
tende desde a primeira edição e que tem 
vindo a vingar. Ao todo, estiveram presen-

tes uma dezena de industriais espanhóis 
que, antes da abertura oficial da feira, visi-
taram e mantiveram contactos com empre-
sários de Moimenta da Beira. Os encontros 
foram testemunhados por representantes 
da Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal (AICEP) e da Embaixa-
da de Espanha. Um sucesso!

Cultura alternativa e artes performativas
impõem-se na Expodemo

Alcançar   |   expodemo

Houve dança flamenca, que seduziu, “can-
te alentejano”, Vitorino, espetáculo aéreo 
e acrobático. E houve também muita arte 
diversificada e cultura alternativa em expo-
sição (ou produzida) no recinto da Expo-
demo. A saber: “A velha ampulheta”, um 
show de teatro, dança e artes performa-
tivas; “Guitars Sounds” em ‘Apple party’, 
sons de rock saídos de várias guitarras; 
Djs “Costa” e “Os Piratas”; e Gao, hábil 
percussionista. Houve ainda a exposição 

de Arnaldo Macedo, focada em absoluto 
na maçã; o espetáculo de “Fran Fuman”, 
músico espanhol ‘louco’, equilibrista, ma-
labarista, acrobata e excêntrico; as concer-
tinas que ecoaram alto, a gastronomia e os 
‘chefs’ convidados, a escola “Dança Criati-
va” que surpreendeu com um ‘flashmob’, a 
arte urbana de Daniel E’ime, as desconcer-
tantes Marias Malucas, as tasquinhas e o 
espaço infantil; as Jornadas Agro-Frutíco-
las Engº Cartageno Ferreira, etc.
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“Somos Portugal”, da TVI,
de Moimenta da Beira para o mundo

No último dia da Expodemo, o “Somos Portugal”, da TVI, programa líder de audiências na 
área do entretenimento, foi transmitido em direto desde Moimenta da Beira para o resto do 
mundo. E durante mais de seis horas (das 12h30 às 20h00, com o “Jornal da Uma” pelo 
meio. Os apresentadores de serviço foram Leonor Poeiras, Marisa Cruz e João Montez, três 
caras conhecidas do grande público. O programa, que esteve pela quarta vez consecutiva em 
Moimenta da Beira, percorre Portugal de norte a sul promovendo as maiores e melhores fes-
tas. Durante as suas mais de seis horas de emissão em direto, muitos são os convidados que 
passam pelo palco com inúmeras atuações musicais. Paralelamente é divulgado o que se faz 
de melhor no país, e em cada uma destas localidades, desde a gastronomia até ao artesanato, 
como foi o caso de Moimenta da Beira. 
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Documentário e livro dedicados a Aquilino Ribeiro
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Um documentário e um livro que revisitam a 
obra de Aquilino Ribeiro e a casa onde viveu “e 
onde sempre regressou”, em Soutosa, Moimenta 
da Beira - hoje sede da Fundação (e casa-museu) 
com o seu nome – foram lançados no dia 14 de 
dezembro de 2016  , numa cerimónia que teve 
lugar no auditório da associação “Baldios – Ter-
ras de Aquilino Ribeiro”, precisamente em Sou-
tosa, freguesia de Peva, concelho de Moimenta 
da Beira. Tudo no âmbito do projeto literário e 
cultural “Escritores a Norte – Vidas com Obra 
em Casas d’Escritas” que a Direção Regional 
de Cultura do Norte concebeu e coordenou com 
vista a promover uma aproximação dos públicos 
aos escritores do Norte, partindo da sugestão 
de visitas, físicas ou virtuais, às suas casas, es-
paços de memória detentores dos seus espólios.
No trabalho em vídeo, que tem a chancela do 
produtor Mário Augusto (crítico de cinema da 
RTP), participaram e deram testemunhos dois 
netos do escritor (Mariana e Aquilino Ribeiro 

Machado), o presidente da Câmara Municipal 
de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, 
e três distintos aquilinianos: Henrique Monteiro, 
ex-diretor do Expresso, Paulo Neto e Lima Bas-
tos, ambos com obra publicada sobre o mestre.
Ao todo, são 12 escritores do norte (e as suas 
casas) que integram o projeto: Domingos Mon-
teiro, Pina de Morais, Graça Pina de Morais e 
Lisa Pina de Morais (Casa das Quintans, em 
Mesão Frio); Camilo Castelo Branco (Casa de 
Camilo, em S. Miguel de Seide); Ferreira de Cas-
tro (Casa-Museu, em Ossela); Guerra Junqueiro 
(Casa Museu e Fundação Maria Isabel Guerra 
Junqueiro e Luís Pinto Mesquita Carvalho, no 
Porto); José Régio (Casa em Vila do Conde); 
Miguel Torga (Casa e Espaço Miguel Torga, em 
São Martinho de Anta); Aquilino Ribeiro (Casa-
-Museu e Fundação); Mário Cesariny (Fundação 
Cupertino de Miranda); e Eça de Queiroz (Funda-
ção com a Casa de Tormes, eternizada por Eça 
em A Cidade e as Serras).

Queima do velho em noite e madrugada “geladas”
Frio, muito frio, com temperaturas negativas. Porém, apesar da noite e madrugada ‘gélidas’, cumpriu-se 
a tradição popular da Queima do Velho, em Moimenta da Beira. E cumpriu-se com o povo na rua a festejar 
o fim do ano e a entrada do novo à volta da fogueira onde o velho foi queimado depois de feito o habitual 
percurso entre a Portelinha, no Arrabalde da vila, e a chegada ao Largo de S. João, também no Arrabalde, 
onde a madeira empilhada já ardia há algum tempo. Uma festa popular carregada de simbolismo, com 
fogo-de-artifício, música, bailarico, espumante “Terras do Demo”, bolo-rei e muita animação.

Alcançar   |   tradições
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Câmara Municipal

Tel. 254 520 070 
Fax 254 520 071

Gabinete da Presidência
254 520 082

Divisão Administrativa
254 520 075

Divisão Financeira
254 520 079

Divisão de Ação Social e Cultural
254 520 074

Fiscalização Municipal
254 520 076

Serviço de Águas e Saneamento
254 520 088

Veterinário Municipal
935 520 106

Armazém Municipal
254 520 088

Piscinas
254 520 086

Pavilhão
254 520 100

contactos
úteis

Biblioteca
254 520 080

Posto de Turismo
254 520 103

Central de Camionagem
254 582 777

Juntas de Freguesia

Alvite
254 588 056

Arcozelos
254 582 324

Baldos
254 582 725

Cabaços
254 583 740

Caria
254 581 136

Castelo
254 529 373

Leomil
254 586 364

Moimenta da Beira
254 582 701

Paçô
254 670 572

Rua
254 581 467

Sarzedo
254 586 222

Sever
254 586 195

Vilar
254 586 481União das Freguesias

Paradinha/Nagosa
254 583 936

Peravelha/Aldeia
de Nacomba/Ariz
254 583 091

Peva/Segões
232 607 045

Instituições 

Bombeiros Voluntários
254 582 153  

Tribunal Judicial
254 520 200  

Conservatória
254 520 400 

Cartório Notarial
254 582 637  

Segurança Social
254 582 498  

Serviço Finanças
254 582 684  

Posto G.N.R.
254 582 102 

Artenave – Atelier
254 583 522

Casa Museu Aquilino Ribeiro
232 607 293

Centro de Saúde
254 520 250 

SUB
254 520 254 

Farmácia Moderna
254 582 154  

Farmácia Ferreira
254 584 143  

Farmácia César
254 586 266 

Santa Casa da Misericórdia
254 582 789 

CTT
254 588 220

Central de Táxis
254 582 558

Cooperativa Agrícola do Távora
254 582 406 

Jornal Terras do Demo
254 582 470 

Rádio Riba Távora
254 582 544

Funerária Moimentense
254 584 176

Funerária S. Francisco
254 582 205

Funerária Domingos & Silva
Alvite- 936 194 367

Funerária “Silêncio do Mundo”
935 055 003
 

Escolas

Escola Profissional
254 580 500

EB 2,3 (Preparatória)
254 582  234

Escola Secundária
254 520 110

Escola 1º Ciclo de Alvite
254 586 409

Escola do 1º Ciclo de Leomil
254 568 833

Centro Escolar de
Moimenta da Beira
254 584 270



Largo do Tabolado
3620-324 Moimenta da Beira

254 520 070
935 520 090

cmmbeira@cm-moimenta.pt 
www.cm-moimenta.pt

“A natureza pode suprir todas as necessidades 
do homem, menos a sua ganância”

Mahatma Gandhi


