“55% dos norte-americanos dizem que tomariam
uma pílula masculina” – MEN’S HEALTH
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Vila Real

Armamar

Associação de Criadores do Maronês
e Município lançam novas plataformas
de promoção e divulgação da raça

Verão ativo na piscina
descoberta

Uma plataforma promocional interativa, em suporte informático, um livro de
receitas, um conjunto de
outdoors publicitários em
locais estratégicos do concelho, a melhoria de infraestruturas existentes para
a realização de feiras/concursos nacionais de gado,
como é o caso do Centro
de Agrupamento de Lordelo, são algumas das ações
a desenvolver no âmbito
de uma nova estratégia
de promoção da raça e da
carne maronesa, desvendadas em conferência de
imprensa, dia 26 de junho,
no Salão Nobre dos Paços
do Concelho.
Para o Prof. Doutor Vergílio Alves, Presidente do
Agrupamento de Produtores
de Carne Maronesa, esta era

a oportunidade que as cerca
de mil e 300 famílias que se
dedicam à criação desta raça
autóctone esperaram durante
muito tempo. Esta era uma
ambição antiga desta associação de criadores e da Cooperativa de Agricultores de
Vila Real, uma parceira de
longa data, a que o Municí-

pio deitou mão e que agora
surge em diferentes formatos
de divulgação e promoção.
Este novo projeto tem
um custo associado de cerca de 97.600 euros, financiados através do PRODER
em 60% e pela MERVAL,
E.E.M. em 40% e, para além
dos já anunciados suportes

de divulgação deste produto local, o Vice-Presidente
da autarquia, Eng. Domingos Madeira Pinto, anunciou
ainda um Festival da Carne
Maronesa, a acontecer já
durante o mês de julho, nos
sete restaurantes da cidade
que vendem, em exclusivo,
carne maronesa DOP.
Esta é uma aposta clara
no desenvolvimento rural e
na promoção dos produtos
associados à carne, como
os hortícolas e o vinho, esperando seja mais um estímulo para o crescimento da
procura e um impulso para o
comércio local, acrescentou
ainda o autarca.
A criação da raça maronesa está circunscrita à região que engloba as serras
do Marão, Alvão e Padrela,
num total de cerca de 13
concelhos.

Peso da Régua

Museu do Douro acolhe Workshop
de Águas a 13 deJulho
E porque nem só de vinho vive o Douro, a Wine
Moments & Gourmet e a
Confraria da Água juntaram-se para proporcionar
uma experiência diferente
a quem estiver na região
no dia 13 de julho, sábado.
A proposta é um Workshop
de Águas Naturais Portuguesas que terá lugar no
Museu do Douro, na Régua,

entre as 15h30 e as 18h00.
O desafio é despertar a
curiosidade, o interesse e os
prazeres da degustação da
água natural, as suas riquezas
e a diversidade que as águas
naturais portuguesas oferecem. “Água, vinho e gastronomia: como conjuga-los?” é uma
das questões com resposta garantida neste workshop.

Para além de uma prova
de águas, o workshop terá
uma componente mais teórica,
sendo abordados temas como:
as águas e a saúde; as águas
naturais; ser um entusiasta de
água natural; cartas de águas;
a garrafeira; a conjugação de
sabores com a gastronomia e
o vinho.
O workshop vai ser conduzido pela Confreira Margarida

Amorim e tem um custo de
€20,00 por pessoa. Profissionais da restauração e hotelaria – ex.: sommeliers – têm um
desconto de €5,00. O valor
inclui certificado de formação,
material de apoio, provas de
todas as águas e coffee break.
A inscrição é obrigatória e feita
através dos contactos: geral@
winemoments.pt ou 96 112 48
64 (Daniela Meneses).

Os meses de julho e agosto nas piscinas descobertas
de Armamar esperam-se ativos e refrescantes. A autarquia local e a empresa Armamar Invest Mais apresentaram para este ano um programa de dinamização para
aquele espaço de recreio com o objetivo de contribuir
para uma saudável ocupação dos tempos livres.
vão disponibilizar, para além do seu regular funcionamento, atividades diurnas e noturnas.
Fitness, gira-volei, hidro-latino e futvolei são apenas alguns dos exemplos. Para mais informações pode consultar
o portal de Armamar na internet em www.cm-armamar.pt.
A piscina funciona das 10:00 às 19:00 horas nos meses de julho Crime e setembro e em agosto das 10:00 às
20:00 horas.

Crime

operação
“carta branca”
A Polícia Judiciária efetuou uma vasta operação
policial na região norte do País, com a participação de
elevado número de investigadores da Diretoria do Norte
e das unidades de Vila Real e da Guarda, da qual resultou a detenção de 24 pessoas e a realização de cerca
de meia centena de buscas.
Esta ação foi o culminar de uma investigação desenvolvida na Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real
desta Polícia, onde vem indiciada a prática reiterada por
aqueles suspeitos de crimes de corrupção e de falsificação
de documentos e que visou pôr cobro a uma atividade criminosa relacionada com a obtenção de cartas de condução de
forma fraudulenta por parte de candidatos a condutores de
veículos automóveis, contra o pagamento de uma quantia
monetária que variava entre 2.500 e 7.500 euros.
Os detidos, 21 homens e 3 mulheres, com idades compreendidas entre os 38 e os 66 anos de idade, com a atividade profissional de sócios-gerentes ou diretores de escolas de condução ou de examinadores, vão ser presentes a
interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação
tidas por adequadas.

Moimenta da Beira

Acordo de Colaboração entre o IEFP e o RegimentoFeira do Livro na Praceta
de Infantaria nº 13 de Vila Real já é uma realidade
Foi celebrado, no dia 3
de julho, em Vila Real, um
acordo de colaboração entre o IEFP,IP, Delegação
Regional do Norte e o Exército Português – Brigada de
Intervenção – Regimento
de Infantaria nº 13 (RI13),
com o objetivo de incrementar a colaboração entre este último e o Centro
de Emprego e Formação
Profissional de Vila Real,
no âmbito das ações de
formação profissional ministradas por este Centro.
Este acordo foi assina-

do pelo Delegado Regional
do Norte do IEFP,IP, César
Ferreira e o Comandante daquela Unidade, Coronel João
Carlos Cabral de Almeida
Loureiro Magalhães.
Fruto do bom relacionamento entre o Centro de
Emprego e Formação Profissional de Vila Real e o RI13,
serão realizados cursos de
formação profissional nas
instalações deste Regimento, destinadas a formandos
do Serviço de Formação e
a militares, constituindo esta
parceria uma mais-valia na

acreditação dos incentivos
face à visibilidade e proximidade que estas ações transmitem a todos os que as frequentam, ou que poderão vir
a frequentar.
Este acordo vigorará até
março de 2014, com interrupção durante o período de
férias escolares, para a formação prática em contexto
de trabalho.
Considerando que o aumento da qualificação dos
portugueses exige uma mobilização alargada dos vários
agentes da sociedade, torna-

se fundamental uma especial
articulação entre diversas entidades e organismos públicos e privados ao nível local.
A rede de Centros da Delegação Regional do Norte do
IEFP,IP conta, mais uma vez,
com a preciosa colaboração
dos parceiros locais, no sentido de aproximar os locais de
formação ao local de residência dos formandos, tornandose um elemento facilitador
e motivador na frequência
da formação, favorecendo,
assim, a sua reinserção no
mercado de trabalho.

No próximo sábado, dia 13 de julho, e à mesma hora
(08h30 – 12h00) da “Feirinha da Terra”, decorrerá na
Praceta Comandante Requeijo, em Moimenta da Beira,
uma feira do livro.

As bancas vão ser montadas manhã cedo, com livros
novos e usados de uma empresa de Braga que representa
várias editoras portuguesas, a que se juntará também as
“Edições Esgotadas”.
O evento, que é organizado pela autarquia, põe à disposição dos leitores livros a preços mais acessíveis, alguns
mesmo a preços simbólicos, contribuindo desta forma para
a difusão de obras de autores portugueses e estrangeiros
e para o aumento pelo gosto da leitura.
Será também um importante acontecimento cultural em
Moimenta da Beira de um mercado que é em Portugal, como
no resto da Europa, o segmento mais importante economicamente – e menos subsidiado – do setor dito das indústrias
criativas e culturais.

