“Não entravam tantos no ensino superior desde 2011,
mas o concurso foi mais difícil” – PÚBLICO
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Santa Marta de Penaguião

Armamar

Autarquia investe 33.555,00 €
na recuperação da habitação degradada

A feira da maçã
está a chegar!

Autarquia ajuda 18 famílias carenciadas a recuperar as suas casas.
“A prioridade deste executivo municipal são as pessoas, o seu bem-estar e a
sua felicidade”, foi com estas
palavras que o presidente do
Município de Santa Marta de
Penaguião, Luís Machado,
iniciou a reunião de esclarecimento sobre o PBEHC
– Programa Bem-Estar Habitacional para Pessoas Carenciadas.
Este programa visa apoiar
financeiramente agregados
familiares carenciados na recuperação de habitação própria permanente, para que os
mesmos possam viver com a

dignidade que merecem.
Desta forma, no passado
dia 31 de setembro, 18 agregados familiares receberam a
notícia de que, até ao final do
ano, as suas habitações iriam

ser recuperadas com intervenções feitas única e exclusivamente por empreiteiros
concelhios. “Tal como em
outras intervenções/obras
municipais, o executivo mu-

nicipal dá e dará sempre
prioridade aos empreiteiros
do concelho”, frisou o autarca
local. “Estamos cá para ajudar as nossas gentes”.
As intervenções que passarão por recuperação de
telhados, casas de banho,
entre outras, representam
um investimento municipal
de 33.555,00€. De salientar ainda que para além do
PBEHC, a autarquia tem
ainda implementadas outras
medidas sociais tais como o
programa para a compartição
dos medicamentos aos idosos, a continuação da ajuda
na aquisição de fraldas e a
oferta de manuais escolares
a todos os alunos do 1º ciclo
do concelho.

Moimenta da Beira

Pedro Albuquerque desenha Aquilino
Uma exposição de 40
desenhos a tinta-da-china,
de Pedro Albuquerque, sobre Aquilino Ribeiro e o seu
mundo plasmado em quatro
facetas da sua obra e vida
(erótica, antropológica, cinética e etológica), vai ser inaugurada no dia da abertura da
“Expodemo – Mostra de Produtos, Actividades e Serviços
da Região”, 25 de setembro,
ao fim da tarde, no átrio dos
Paços do Concelho, em Moi-

menta da Beira. É o lado de
forte cunho cultural do certame (25 a 27 de setembro)
que desde a primeira edição
associa a cultura aos produtos e recursos endógenos
da região.
Pedro Albuquerque, que
doou “Inscrituras: Aquilino”
(é como se chama o conjunto
dos 40 desenhos que vão estar expostos até 9 de outubro)
ao Centro de Estudos Aqui-

lino Ribeiro (CEAR), nasceu
em Viseu em 1953. Martim
Gouveia, fala dele como artista plástico “original, polifa-

cetado, heterogéneo, notável. performativo, intimista,
libertário, prolixo, incontido,
comunicativo, genuíno e inconformista”.
Imperdível a visita ao
mundo de facetas várias,
múltiplas aparências, características e atributos de mestre Aquilino Ribeiro, escritor-maior, inventor das Terras
do Demo, espaço geográfico e sentimental que enlaça
Moimenta da Beira.

Armamar há muito que se afirmou no panorama
regional e nacional pela excelência dos seus produtos, das suas paisagens, das suas gentes e pelas
suas grandes marcas “Capital da Maçã de Montanha”, “Douro Património da Humanidade”, Cabritinho de Armamar” e “Terra de Emoções”.
As consecutivas edições da Feira da Maça têm feito eco desta realidade atingindo já um bom patamar de
qualidade. Este ano queremos muito mais e melhor!
Estamos a trabalhar para que a Feira da Maçã atinja,
à nossa dimensão, um elevado nível de qualidade a
todos os níveis.
Estamos a contar consigo!
A Feira será nos dias 23, 24 e 25 de Outubro. Contamos com a parceria da Associação de Fruticultores de
Armamar, da CP Comboios de Portugal e com o apoio
de várias empresas e instituições do setor agrícola.
Será um certame a não perder!
Para mais informações visite a página do evento no
portal de Armamar e na página de facebook de Armamar, Terra de Emoções
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Autarquia investe 230 mil
euros em pavimentações

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD

UTAD e CCDR-N apresentam plataforma
de Inovação da Vinha e do Vinho
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) e a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N) apresentam na
próxima segunda-feira, 7
de setembro, pelas 19 horas, na Quinta do Seixo em
Valença do Douro, a “Plataforma de Inovação da
Vinha e do Vinho”, numa
sessão que será presidida
pelo ministro-adjunto e do
Desenvolvimento Regional,
Miguel Poiares Maduro.
Esta plataforma resulta
da assinatura, em agosto úl-

timo, do memorando de entendimento entre a UTAD e
a CCDR-N e visa potenciar a
utilização das infraestruturas
científicas da UTAD e do Régia-Douro Park – Parque de
Ciência e Tecnologia.
Nesta plataforma serão
envolvidos investigadores
de diversos centros de investigação nacionais e internacionais relacionados com
a cadeia de valor do vinho e
do território, as competências
multidisciplinares instaladas
na UTAD e os centros de investigação da UNorte.pt.
De acordo com o memorando, pretende-se criar uma

forte interatividade entre as
empresas, as instituições de
I&D e as associações que
representam o setor, fomentando a experimentação, a
inovação e, ainda, concertar
saberes especializados e informação do mercado.
Como objetivos da plataforma destacam-se a competitividade, a internacionalização e atividades de
incorporação de conhecimento e inovação para a fileira vitivinícola, para acrescentar valor e tornar o setor mais
competitivo e sustentável ao
nível económico, ambiental
e social.

Uma das primeiras medidas a tomar será a criação
de uma Comissão Científica
Internacional (International
Advisory Group), composta
por três investigadores internacionais líderes nesta área
temática, que funcionará até
estar concluído o processo
de criação da Plataforma e
adotado o seu primeiro plano
de atividades.
O funcionamento da Plataforma de Inovação da Vinha e do Vinho terá uma
dotação de 1,5 milhões de
euros por ano, canalizada
pelo NORTE 2020.

Autarquia de Santa Marta de Penaguiãoinveste na pavimentação e reparação da rede viária do
concelho
Penaguião tem já preparado e em execução um conjunto de melhorias na rede viária do concelho, nomeadamente na pavimentação de arruamentos e recuperação
de estradas/caminhos em mau estado.
Estão previstas intervenções em todas as freguesias
do concelho, num total de 38 pavimentações com prazos de execução de 30 a 60 dias.O conjunto de obras
está orçado em aproximadamente 230 mil euros e será
O presidente da autarquia local sublinha que este tipo
de intervenções são importantes para garantir um concelho dotado de vias de comunicação em boas condições,
em todo o seu território, criando assim melhores condições de vida para a sua população e visitantes, indo
sempre ao encontro do seu bem-estar e necessidades.

