“Foi descoberta a estrela mais antiga. Tem 13.600 milhões
de anos” – LA VANGUARDIA
Prémio de Melhor Stand de Promoção Turística no XANTAR 2014
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Câmara Municipal de Mesão Frio

Turismo do Porto e Norte distinguidoPresidente eleito para
encabeçar a direção da
em Ourense
Associação Douro Histórico

A Entidade Regional
Turismo do Porto e Norte
de Portugal participou pela
primeira vez com um stand
próprio na Feira Internacional de Gastronomia e
Turismo de Ourense, Xantar 2014. A sua estreia foi
de tal forma um sucesso
que a organização da Feira atribuiu-lhe o Prémio de
Melhor Stand de Promoção
Turística.
O galardão alcançado
pela Turismo do Porto e Norte foi um dos quatro prémios
criados pelo Xantar por motivo da sua internacionalização. De facto, a organização
do Xantar está igualmente
de parabéns pelo reconhecimento do seu trabalho de
promoção e dinamização da
gastronomia e do turismo ao
longo de quinze edições e
pelo balanço de 20 000 visitantes no certame deste ano.
O stand da Turismo do
Porto e Norte de Portugal,
localizado no centro do Pavilhão, com uma forte componente tecnológica, mobiliário
de design arrojado e fotografias alusivas à oferta turística
da Região de grande dimensão cativou os profissionais e
o público visitante que procuraram junto da mesa interactiva e do material promocional
disponível informações sobre
o destino turístico Porto e
Norte e especificamente so-

bre os municípios que fazem
parte da Entidade Regional.
De salientar o grande envolvimento das autarquias
nortenhas e de muitos profissionais do trade presentes que se empenharam na
sua representação, levando
à Galiza o que de melhor se
produz nos seus concelhos,
a par da oferta turística relevante e dos muitos parceiros
institucionais e empresariais
que os acompanharam nesta
acção de promoção de grande envergadura.
Note-se que o Programa
da Entidade Regional Turismo do Porto e Norte desenvolvido ao longo dos cinco
dias da Feira incluiu cerca de
quarenta acções entre apresentações de eventos, degustações de produtos regionais,
provas de vinhos no stand,

showcookings na Aula Gastronómica da Feira e apresentações e provas de vinhos
no espaço Cata de Vinhos.
Vinte e dois municípios, uma
Escola de Hotelaria e Turismo e mais de uma dezena de
privados, ligados à hotelaria
e ao turismo rural; empresas
do sector dos vinhos e licores;
associações de produtores,
associações comerciais e de
restauração; comissões vitivinícolas regionais, confrarias,
quintas e grupos de música
regional estiveram presentes
em força, enriquecendo extraordinariamente a presença
da Entidade Regional neste
certame.
O stand da Turismo do
Porto e Norte foi também visitado por inúmeros órgãos
de comunicação social como
jornais e televisões de Espa-

nha e Portugal, com destaque para uma Conferência de
Imprensa ali realizada no Dia
do Porto e Norte no Xantar –
6 de Fevereiro - para mais de
trinta profissionais dos dois
países com a presença de
elementos da Direcção da
Entidade Regional, Presidentes de municípios presentes
e Vereadores.
O Prémio Internacionalização de Melhor Stand
de Promoção Turística do
Xantar 2014 é, pois, um troféu partilhado com todos os
municípios e parceiros que
estiveram entusiasticamente
com a Entidade Regional a
promoverem um elevado número de acções enogastronómicas que desempenharam um papel fundamental,
no sentido de sensibilizar e
ensinar os participantes a
apreciar, a degustar e a interpretar os sabores e aromas
do Porto e Norte de Portugal.
A distinção alcançada é
o reflexo vivo de uma permanente cooperação e entreajuda entre todos os intervenientes imbuídos de um
espírito de elevada responsabilidade e profissionalismo
conducente a uma promoção
em escala e diferenciada do
Porto e Norte de Portugal
como Destino Turístico com
crescente prestígio no âmbito do qual a Gastronomia e
Vinhos têm um lugar de elevado destaque.

Mondim de Basto

Fim de semana
gastronómico em ArmamarDia da Internet Segura
comemorado no Centro Escolar

O município de Armamar apresenta no fim de semana
de 25 a 27 de Abril pratos típicos da região duriense. A
autarquia volta a associar-se ao programa Fins de Semana Gastronómicos promovido pela entidade regional de
turismo Porto e Norte de Portugal.
Símbolo máximo da gastronomia em Armamar, o cabritinho volta a dar que falar. Os sete restaurantes que aderiram
à iniciativa, comprometem-se a levá-lo numa viagem pelas encostas de sabor, através da preparação de menus deliciosos.
A ementa faz-se acompanhar de várias atividades de
animação cultural que decorrem em Armamar nesse fim de
semana.

O Espaço Internet da Biblioteca Municipal promoveu,
no passado dia 11 de fevereiro, uma sessão de informação e de atividades, junto dos alunos do Centro Escolar,
que pretendeu assinalar o Dia da Internet Mais Segura.
Com exercícios de perguntas e respostas e jogos do conhecido sítio da Internet seguranet.pt, a Biblioteca levou a estes alunos um final de tarde diferente, que uniu divertimento e
esclarecimento relativamente aos perigos da Internet, que os
jovens começam a conhecer cada vez mais cedo.
Debater, informar e prevenir sobre os perigos escondidos
numa navegação descuidada e desatenta foi o objetivo desta
ação pedagógica.

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira,
foi eleito, por unanimidade, no passado dia 12 de
Fevereiro, Presidente da
Direção da Associação
Douro Histórico para o
triénio 2014/2017. Recorde-se que o Presidente
da Câmara Municipal de
Mesão Frio exerce atualmente diversos cargos de relevo. Além de
ser Presidente da Associação do Douro Histórico, é
também Presidente da Assembleia Geral da Resinorte, representante da CIMDOURO (Comunidade Intermunicipal do Douro) na COMAC Douro (Comissão de
Autorização Comercial do Douro) e representante da
AMVDN (Associação de Municípios do Vale do Douro
Norte) no ACES (Agrupamento de Centros de Saúde).
Criada em 1991, a Associação Douro Histórico é uma
entidade de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como
objeto principal a promoção do desenvolvimento integral e
integrado das populações abrangidas pela respetiva área
social, contribuindo para a conservação, valorização, estudo e divulgação dos bens culturais imóveis e móveis,
bem como de todo o património público e privado. A tomada de consciência por parte dos agentes locais da região
duriense, privados e públicos, de que o processo de desenvolvimento rural foi e é uma necessidade emergente,
deu origem à criação desta associação. Os seus principais
associados compreendem as autarquias da sua área de
intervenção e outras entidades públicas, privadas coletivas e individuais que desempenham um papel relevante
na consecução do seu objeto.

Municipio de Castro
Daire comemora
Dia do Autarca
O Município de Castro Daire vai realizar as
comemorações da 5ª Edição do Dia do Autarca
do Concelho de Castro
Daire.
Estas comemorações
terão dois momentos distintos, realizando-se no dia
19 de fevereiro uma romagem a alguns cemitérios do
Concelho, onde serão lembrados os autarcas já falecidos
e posteriormente no dia 22 de fevereiro, sábado, realizarse-á a Sessão Solene onde será assinalado o Dia e onde
vão ser distinguidos 5 autarcas do Concelho.
Este Dia do Autarca, implementado pela presidencia
de Fernando Carneiro na Câmara de Castro Daire, pretende prestar uma homenagem aos autarcas do passado e
do presente que através da sua dedicação á comunidade
muito contribuíram para o desenvolvimento do Concelho
e da melhoria das condições de vida dos seus habitantes.
As comemorações deste ano vão incluir ainda alguns
momentos de cultura, pretendendo afirmar a identidade
do Concelho e proporcionar aos participantes momentos
de confraternização e convívio, numa jornada que se pretende seja especial para todos os que nela intervenham.

