“Airbus projeta avião hipersónico 4,5 vezes mais rápido
que a velocidade do som”– PÚBLICO
Great Taste 2015 anuncia novas estrelas

Miminhos do Paraíso de Santa Marta
de Penaguião é uma das vencedoras
O “Great Taste”, o concurso internacional de referência para os alimentos
e bebidas Gourmet acabou
de divulgar as estrelas de
2015 e a Legendas de Canela lda, responsável pela
marca Miminhos do Paraíso
está entre os vencedores,com o seu “Pickle agridoce
de Pêra Rocha” a poder orgulhosamente apresentar
o pequeno logótipo preto
e dourado do Great Taste.
Com um júri composto por
mais de 400 palatos exigentes pertencentes a críticos de
comida, chefes, cozinheiros,
empresários da restauração,
produtores e jornalistas da
especialidade, Great Taste
é amplamente reconhecido
como um e o certificado de
excelência para produtores

de produtos artesanais e
produtos Gourmet. Quando
um produto usa uma etiqueta
Great Taste ele carrega um
distintivo de honra, mas mais
importante, o logótipo Great
Taste é um sinal para um
produto de degustação maravilhosa – centenas de juízes
têm trabalhado incansavelmente para descobrir o melhor, através de horas e horas
de provas cegas, degustando
um total de 10.000 alimentos
e bebidas diferentes.
“Para a Miminhos do Paraíso, este prémio agora alcançado representa o reconhecimento do trabalho que
temos vindo a desenvolver
e é claro que tem um sabor
muito especial, principalmente por sermos uma marca que
está no mercado a pouco
mais de 18 meses. Acredi-

tamos também que este prémio irá dar uma visibilidade
diferente aos nossos produtos e mostrar que o Douro e
em particular Santa Marta de
Penaguião, não tem apenas
bons vinhos mas toda uma
gastronomia de excelência
que vale a pena descobrir ou
redescobrir. Este prémio tam-

bém nos incentiva a continuar
a procurar e desenvolver novas experiências gustativas
para os nossos clientes.”
afirma Alfredo Pinto, Gerente
da Legendas de Canela lda,
empresa responsável pela
marca Miminhos do Paraíso.
Concorreram 10.000 produtos ao Great Taste 2015 e
desses produtos, 130 obtiveram 3 estrelas, 597 obtiveram
2 estrelas e 2.382 obtiveram
1 estrela. O painel do Júri
incluiu o crítico de gastronómico e Juiz do Masterchef
Charles Campion, a apresentadora de TV Aggie Mackenzie, o vencedor do “Great British Bake Off” Frances Quinn,
o finalista do “Masterchef the
Professionals” Adam Handling e responsáveis de compras do Harrods, Selfridges,
Waitrose e Marks & Spencer.

12 DE AGOSTO DE 2015 • 9

Armamar
na rede GIP até 2018
O Município de Armamar assinou no passado dia
29 de julho em Aveiro um novo contrato de objetivos
com o Instituto do Emprego e Formação Profissional,
IP (IEFP). Armamar integra assim a terceira edição
da rede GIP (Gabinete de Inserção Profissional) e dá
continuidade a um projeto de proximidade com as
populações, no apoio à inserção profissional dos
desempregados.
Recorde-se que o GIP em Armamar funciona desde 2009 e vê agora assegurada a sua continuidade até
2018. Os objetivos são os de: reforçar as respostas no
apoio à inserção profissional, através do desenvolvimento de atividades; à procura ativa de emprego; captação
e divulgação de ofertas de emprego; apoio à colocação;
divulgação de medidas de emprego, formação profissional e empreendedorismo.

Moimenta da Beira

Abriu Centro de Inspecção
Automóvel

Romaria de Carvalho/Vila Chão/Alijó

Preces e romaria a Nª Senhora das Neves
É o quinto centro de inspecções de automóveis
em funcionamento no distrito, depois dos de Viseu,
Lamego, Mangualde e Tondela. E o único fora das
cidades. O “MOIMENTAinsp – Centro de Inspecção
Automóvel, Ldª”, abriu na última quinta-feira, 6 de
agosto de 2015, no Parque Industrial de Moimenta
da Beira.

Normalmente, qualquer
romaria em honra do seu
padroeiro local, é sempre
organizada nos dias que
antecedem e após este, ou
seja: normalmente de sexta-feira a segunda-feira.
Acontece que, no caso da
aldeia de Carvalho, localidade da freguesia de Vila Chã,
no concelho de Alijó, esta
romaria, independentemente
do dia da semana, esta tem
sempre o seu epicentro no
dia cinco de Agosto.
Por incrível que pareça,
tendo eu ali aprendido as
primeiras letras e onde fiz o
exame da 4ª classe (hoje o
4º ano), nunca me apercebi
desta casualidade religiosa e
nem sequer tinha em dia algum, assistido a este evento.
Assim, também por casualidade, no passado dia

cinco, ao deslocar-me à minha aldeia (Valdemir/Pegarinhos/Alijó), apercebendo-me
destes festejos, sem hesitar,
pois eu considero-me tanto
de Carvalho como de Valdemir, desloquei a Carvalho,
aldeia que dista a aproximadamente a três quilómetros
da minha, e peguei na minha
companheira e arma de serviço (a minha Canon) e no
meu bloco de apontamentos
e trabalhei para apresentar
este simples e sincero trabalho de reportagem, não hesitando eu em afirmar que,
sem rodeios, que foi um dos
trabalhos que mais prazer
senti ao fazê-lo.
Quanto aos festejos em
si, para além da parte religiosa, que foi abrilhantada
pelos seus cinco andores e
o som sonoro da banda filarmónica de Sabrosa, os fes-

tejos foram animados pelos
conjuntos musicais grupo de
bombos do Castedo, dia quatro – os “Nort Som”, dia cinco,
os “Inovações 3” e dia seis,
os “Belcanto Shou”, proporcionando às gentes simples
desta aldeia, uma fuga à sua
labuta diária nos seus afazeres laborais na sua maioria
dedicados à agricultura.
Finalmente, e para não
fugir à regra, esta aldeia de
Carvalho, onde nos anos
quarenta, só haviam duas
pessoas licenciadas (uma
professora primária e seu
marido Engenheiro), mas
que hoje já existem muitos e
bons licenciados, e que era
uma das que mais habitantes tinha na região serrana
do concelho de Alijó, hoje,
infelizmente, (isto confirmado por alguns anciãos) hoje
somente ali habita uma po-

pulação inferior a cem (100)
pessoas, o que é muito triste,
pois o seu solo agrícola é sadio e muito fértil.
Que esta tradição se
mantenha e que a conhecida Capela do Padre, se mantenha preservada com está
atualmente, capela esta onde
eu passei duas vezes por dia
no meu trajeto para a escola
primária e que nossa Senhora das Neves continue a proteger as gentes de Carvalho,
uma vez que se encontram
sozinhos e isolados, com exceção dos meses de Julho e
Agosto, aquando do regresso
dos emigrantes.
Bom trabalho da comissão de festas liderada por
Duarte André do restaurante
Xiconhoca, Maria Aldina da
Cruz e Mário Augusto Trindade.
Carlos Magalhães

Um investimento de várias centenas de milhares
de euros dos irmãos Joaquim e José Salgueiro, que
apostaram num serviço novo, e de excelência, com
equipamento de topo. “No ramo, não há nada melhor,
nada tecnologicamente superior”, garantem os irmãos-empresários.
O novo centro de inspecções, que está implantado
num terreno com cinco mil metros quadrados, mil dos
quais ocupados pelo edifício onde funciona, deu emprego a cinco inspectores que, no conjunto, podem inspeccionar mais de 100 veículos por dia.
Por enquanto estão apenas abertas duas linhas: uma
para ligeiros e outra para pesados. Mas o centro tem
capacidade para outra de ligeiros, mais uma para motociclos (que ainda não é obrigatória, nem está regulamentada) e ainda outra (complementar B) para atribuição
de matrículas e veículos acidentados. Cinco ao todo.
Nas várias fases inspectivas, não circula nenhum
tipo de papel, “ninguém mexe em papel, é tudo feito,
operacionalizado e registado informaticamente, desde
que o veículo entra, até sair. O único papel é no fim, o
do selo”, enfatizam os irmãos, que encaram o futuro
com optimismo.
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