“Depois da eólica, Governo aposta forte num mega-leilão
de energia solar” – Público
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Santa Marta de Penaguião

Moimenta da Beira

Encerramento do CLDS-3G
em Santa Marta

Férias Desportivas e
Culturais de Verão incluem
ida às praias de Aveiro

O Contrato Local de
Desenvolvimento Social
- CLDS- 3G em atividade
no concelho de Santa Marta de Penaguião desde o dia
9 de novembro de 2015, deu
por concluída a sua missão
na passada sexta-feira dia
7 de junho, com a Sessão
de Encerramento seguida
de uma Cerimónia de Reconhecimento, onde foram
homenageadas todas as Entidades que, à sua maneira e
dentro da sua área de atuação, contribuíram, de forma decisiva, para a concretização e sucesso do plano
de ação.
Esta sessão contou com a
presença da Entidade Coordenadora Local de Parceria,
Fundação Dr. Carneiro Mesquita, representada pelo Presidente da Direção, Pe António

Luís Costa, e do Presidente da
Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Luís
Machado, que agarrou e acarinhou este projeto desde o início, contribuindo assim, para
a implementação do primeiro
CLDS em toda a história do
concelho
Ao longo dos 43 meses de
execução, o projeto que foi
construído, pensado e desenvolvido em função da realida-

de do concelho de Santa Marta de Penaguião, desenvolveu
17 ações, das quais resultaram
85 atividades, tendo alcançado uma taxa de execução muito acima dos 100%.
O Presidente da Câmara
Municipal aproveitou o momento para parabenizar a
equipa ao serviço do CLDS-3G e na sua intervenção referiu que “não é fácil executar um projeto de abrangência

concelhia e conseguir incluir
na sua ação a cooperação de
tantas entidades. Este trabalho de parceria e colaboração
foi sem dúvida a chave para o
sucesso alcançado”.
A Coordenadora Ana Cardoso, definiu esta experiência como sendo um percurso
enriquecedor, cujos desafios
proporcionaram momentos
de grande aprendizagem. O
CLDS-3G permitiu a concretização de atividades inovadoras, introduziu a sigla
“CLDS” no léxico dos penaguienses e empenhou-se em
construir sorrisos.
O projeto mostrou ser
uma mais-valia para o concelho e para as suas gentes,
tendo sido, por isso, assegurada a sua continuação com
o CLDS-4G, que será imputado a outra Entidade Coordenadora.

Armamar

“Loucos anos 20”, uma noite de magia e cor!
14 de junho, a magia desceu sobre Armamar, e o Pavilhão Gimnodesportivo do
Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira encheu-se com
mais de 500 espetadores para
assistiram à celebração da
arte, nas suas expressões de
dança, música e teatro.
Fez-se magia, magia de
luz, de cor num casamento
perfeito entre a música, a dança e o teatro num verdadeiro
perfume artístico que a todos
inebriou. O denominador comum foi “Os Loucos anos 20”
em que os alunos, professores,
ex-alunos e a restante comunidade educativa num unir de
sinergias construiu “um momento” inigualável de celebração, de arte, de divertimento,
ou seja, de esplendor.
A viagem iniciou-se com o
estudo pelos alunos da temática “Os loucos anos 20”, na
disciplina de História. Desse
estudo resultou análises diferentes e criação de pequenos
quadros que retrataram a época, em que se bailou, cantou e
romperam-se regras de convivialidade. Como se não existisse o amanhã.
Outra escolha para corporizar o espetáculo foi o livro

que marcou a nossa juventude do Principezinho de Saint-Exupéry. Esteve presente
em palco o principezinho de
cabelos cor de ouro, também
a presença do piloto com as
suas vivências e memórias que
connosco foi partilhando. Visitou-nos a Coco Chanel figurada na flor que nos encantou
com a sua história de vida e,
por último, a raposa que enalteceu a importância de cativar.
Ou seja, a importância da amizade. Todos estes momentos
polvilhados com danças e música de época interpretadas pelos alunos da Escola Básica e
Secundária Gomes Teixeira.
Que noite, que talento, que
momento, como disseram alguns, brutal!
Espetáculo que privilegiou

a aprendizagem partilhada e
que possibilitou a concretização e o desenvolvimento de
competências culturais, artísticas e pedagógicas ao fomentar
a reflexão sobre temáticas importantes para o mundo atual.
O valor da amizade, da solidariedade, em que o “essencial é
invisível aos olhos”, e na procura da verdade que “só se vê
com o coração”, continua-se
a acreditar que se vive num
Mundo Maravilhoso, como
nos diz a canção “What a
Wonderful World”.
De pé e, de forma entusiástica os espetadores presentes aplaudiram os participantes nesta noite mágica, mais
tarde, permaneceram na sala
como arrebatados pelo momento que viveram. “Mara-

vilhoso” proferiam alguns,
outros exclamavam “divinal”,
cientes que tinham sido “cúmplices” num momento único. Alguns sentiram-se como
transportados a outras latitudes de gratas recordações,
como um pequeno cabaret,
na glamorosa Buenos Aires.
A Escola abriu portas à comunidade que aceitou o repto
e veio, e foram muitos, foram
muitos que aceitaram o desafio, e que antes refletiram sobre a importância de mudar
comportamentos ao visitaram
a exposição “Planeta Azul.
Até Quando”? Vimos a importância dos oceanos e as suas
enormes potencialidades, os
inúmeros recursos que temos
ao nosso dispor, mas que a ganância, a incúria do Homem
os faz perigar, e colocar em risco o futuro da Humanidade.
Por duas salas, em que numa
o rei era o oceano, noutra, infelizmente o plástico tornou-se
omnipotente, em parte devido
a comportamentos erróneos.
Daquelas noites memoráveis a provar que o talento
existe em Armamar, porque
este espetáculo foi concebido e realizado por gentes de
oriundas ou residentes neste
concelho.

Windsurf e Paddle Surf nas ondas do mar das praias
da zona de Aveiro. E ainda deslocações ao Parque Aquático de Vila Real. Faz tudo parte do programa das Férias
Desportivas e Culturais de Verão 2019 promovidas pela
Câmara Municipal de Moimenta da Beira em parceria
com o Agrupamento de Escolas, que incluem ainda jogos
desportivos, piscina, atividades radicais, visitas históricas,
artes medievais e praia fluvial.
O evento é destinado às crianças e jovens do concelho,
em férias escolares, e vai desenvolver-se em dois períodos:
o primeiro de 25 a 28 de junho para as crianças dos 6 aos
11 anos de idade; e o segundo de 1 a 5 de julho para as
crianças e jovens dos 12 aos 17 anos. As inscrições, abertas até dia 20 de junho, podem ser feitas diretamente no
Pavilhão, na Piscina e no Balcão Único da Câmara Municipal e ainda pelo e-mail desporto@cm-moimenta.pt ou os
contactos telefónicos 935 520 110 e 925 200 250.

São João da Pesqueira

Festival
de enogastronomia
Esprodouro
“A ESPRODOURO - Escola Profissional do Alto
Douro, de S. João da Pesqueira, no âmbito da sua nova
metodologia de aprendizagem, criou o projeto de final
de ano: o Festival de EnoGastronomia ESPRODOURO!
Neste evento que vai ter lugar no dia 29 de junho de
2019, pelas 17h00, nas Montanhas Douro (Paredes da
Beira), vai decorrer uma feira de vinhos com demonstrações e degustação de produtores da região, vai ter lugar
o concurso do melhor vinho ESPRODOURO 2019 a ser
votado entre os produtores presentes, será ainda realizada uma demonstração do efeito do vinho e comida no
cérebro, contando com a atuação da Orquestra Ligeira
da Associação Cultural Pesqueirense e com animação de
DJ´s pela noite dentro. O evento principal, o jantar vínico,
contará com uma degustação de provas realizadas pelos
alunos da ESPRODOURO e dos cursos de Capacitação
para a Inclusão de Adultos, com o serviço dos mesmos,
com a participação de todos os cursos na preparação e
organização do evento que decorreu durante as suas aulas em modo de projeto.
Nas palavras do Diretor Geral e Pedagógico, Dr. Fernando Rodrigues, “este é um evento que demonstrará o
bom que os alunos são capazes de fazer, mostrando que
o novo modelo pedagógico tem de facto bons resultados.
Esta não é uma escola de alternativa, mas sim de Excelência é isso vê-se neste tipo de eventos.”
Apesar de quase cheio ainda existem inscrições, para
esta maravilhosa experiência enogastronómica!”
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WINE & MUSIC VALLEY

O primeiro grande festival inspirado pelo vinho
que nasce no Douro
Festival que celebra vinhos, gastronomia e música realiza a sua primeira edição nos dias 14 e 15
de setembro, num dos mais idílicos cenários a nível mundial - a margem do rio Douro.
Bryan Ferry, uma das vozes mais icónicas do pop-rock, será cabeça de cartaz do primeiro dia do
festival, onde também atuam Mariza, António Zambujo, Salvador Sobral, DJ Vibe e Filipe Vargas.
Foi apresentado o Wine
& Music Valley, o primeiro
grande festival totalmente inspirado no vinho, que vai nascer na margem do rio Douro
no próximo mês de setembro.
O evento, que terá lugar no
Porto Comercial de Cambres
(Lamego) nos dias 14 e 15 de
setembro, assume-se como
uma experiência de fusão musical e gastronómica, capaz
de contribuir para o desenvolvimento do enoturismo na
Região Demarcada do Douro
– a mais antiga região vinícola
do mundo.
O Wine & Music Valley
apresenta-se, assim, como um
projeto anual de cariz nacional e internacional, capaz de
gerar impacto económico e

turístico para a região. No recinto de seis hectares, com capacidade para receber 15.000
pessoas por dia, a oferta será
variada e sofisticada, a pensar

Peso da Régua assinalou
o Dia Mundial do Ambiente

Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, Eduardo
Pinto, Vereador da Câmara Municipal do Peso da Régua entregou a cada criança do pré-escolar e 1º ciclo do
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia uma
planta da qual serão fiéis depositários e um marcador de
livros com uma mensagem alusiva ao dia “São pequenas atitudes que podem mudar o Mundo – Vamos fazer
a nossa parte”.
Sensibilizar as crianças para a preservação do meio
ambiente requer técnicas e atividades que despertem a
curiosidade, a criatividade e interação, levando a uma
aprendizagem divertida e descontraída.
“Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais
e futuras gerações tornou-se uma meta fundamental para
a Humanidade.” (Declaração da Conferência da ONU
sobre o Meio Ambiente).

Facebook: www.facebook.com/dourohoje

nos amantes e apreciadores
de vinhos mas, também, em
todos os que procuram experiências novas e distintas,
valorizando os momentos de
união e de convívio.
“O Wine & Music Valley
nasce da vontade de colocar o
Douro no panorama dos grandes
eventos nacionais e internacionais, como o BottleRock ou o
Guadalupe Festival. É um evento
que pretende, não só, projetar
o Douro, promovendo as suas
características únicas, como incentivar as empresas a investirem,
de forma sustentada e regular,
nesta região”, refere Manuel
Osório, um dos responsáveis
pelo projeto.
A par com a oferta vinícola do festival, as propostas
musicais também se revelam
de peso, com o Wine & Music
Valley a receber alguns dos
maiores nomes do panorama
nacional e internacional.
O cartaz do primeiro dia já
se encontra completo, com
destaque para o concerto de
uma das vozes mais icónicas
do pop-rock britânico. Bryan
Ferry, ex-Roxy Music, também conhecido por êxitos
como “Slave to Love” (1985)
ou “Let’s Stick Together”
(1976), será o cabeça de cartaz
do dia 14 de setembro, levando ao Douro um concerto que
se antevê memorável.
No mesmo dia, e pelo
mesmo palco, passarão outras grandes atuações. Uma
das maiores vozes do fado da
atualidade, Mariza, também
subirá a palco no dia 14 de
setembro, assim como António Zambujo, nome incontornável da música nacional,

e Salvador Sobral, que também dispensa apresentações.
DJ Vibe e Rui Vargas serão os
responsáveis por comandar a
cabine do DJ durante a noite.

Wine, Food & Music
Festival
No interior do recinto do
Wine & Music Valley o clima
será de diversão, celebrando
a música, a gastronomia e
o vinho através das mais
variadas atividades e de uma
programação complementar.
Pelos três palcos do recinto
passará muita música (incluindo os concertos já anunciados e outros que, em breve, se
juntarão ao cartaz), sendo um
dos palcos totalmente dedicado à gastronomia.
No Chef ’s Stage, o público
poderá assistir a momentos
gastronómicos na presença de
conceituados chefs, entre live
cooking shows e degustações.
Os nomes e respetiva programação serão anunciados
em breve. Ainda na área
da gastronomia, o evento
contará com uma oferta de
restauração premium, reunindo num espaço climatizado e

com lugares sentados as mais
variadas propostas.
Haverá, ainda, uma área
de hospitality com camarotes
a pensar em grupos, com
serviço exclusivo e personalizado, e um espaço dedicado a experiências vínicas e
sensoriais, desde provas de
vinhos a tratamentos de vinoterapia, ou à possibilidade
de pisar uvas. E para elevar a
experiência de entretenimento
dentro do recinto, não faltará
uma roda gigante com vista
panorâmica e privilegiada
sobre o Douro.
O Wine & Music Valley
conta com o apoio à produção
da Better World, empresa
responsável pelo Rock in Rio.
Os bilhetes ficarão disponíveis
a partir do dia 17 de junho,
nas XXX, com um preço especial de antecipação de 25€,
estando também disponível a
opção de passe para os dois
dias por 40€.

