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AMPV apresenta em Vila Real 
projetos para 2014

RE g IÃO “Mulher muda de sexo para "fugir" às dívida” –  JOrna L i

No dia 29 de janeiro volta a Armamar a caminhada no-
turna. Os participantes concentram-se junto ao posto de 
turismo pelas 19h30 e são desafiados a fazer um trajeto 
noturno com cerca de 6 km. Boa disposição, roupa clara ou 
refletora e uma lanterna são os elementos chave do kit de 
sobrevivência para esta noite.

Uma iniciativa da empresa Armamar Invest mais em par-
ceria com a Câmara Municipal de Armamar.

Caminhada noturna 
em Armamar

Decorreu no passado dia 24 de Janeiro, no restauran-
te Paraíso Paixão, um jantar de trabalho sob a bandeira 
do Partido Socialista de Lamego em que participaram 
para além dos membros que o constituem, todos os 
eleitos para os órgãos autárquicos bem como os can-
didatos e membros das suas equipas que defenderam 
o ideal socialista nas últimas eleições locais.

Esta iniciativa que partiu do Secretariado desta Seção 
Concelhia teve como objetivo primordial cimentar solidarie-
dades, assinalar os resultados obtidos nas eleições autár-
quicas concelhias e percecionar os anseios e preocupações 
atuais destes responsáveis políticos na gestão quotidiana 
das suas freguesias. Cerca de cinquenta participantes de-
ram voz às dificuldades que têm encontrado com a falta de 
resposta e colaboração do Presidente do Município nas in-
tervenções básicas e essenciais tão urgentes para o funcio-
namento das localidades e o bem-estar dos seus cidadãos. 

Por outro lado, os atuais vereadores fizeram uma análise 
da situação política local e deram a conhecer, entre outros, 
o seu empenhamento na defesa dos lamecenses face aos 
aumentos propostos pela Autarquia plasmados no Orça-
mento Municipal para o ano corrente. 

Defender uma política de ação, com base no conheci-
mento da realidade local e assente na defesa das pessoas, 
contestando tudo o que possa penalizar os cidadãos lame-
censes e esta região, é o percurso que tem sido efetuado 
por estes homens e mulheres que nos representam.

Esta atividade, louvada por quantos estiveram presen-
tes, deverá ter continuidade, em prol da partilha e defesa 
dos ideais socialistas e na concretização de qualidade de 
vida, em todos os aspetos, para os cidadãos lamecenses.

Ps Lamego em ação

A Régua, a região du-
riense e o país vão ter um 
novo livro, que versa o es-
tudo da obra de João de 
Araújo Correia, sob a fa-
ceta cronística do escritor, 
um dos maiores contistas 
do séc. XX (há críticos lite-
rários e estudiosos que o 
afirmam o maior dos con-
tistas).

O responsável por tal 
obra é o distinto advogado 
reguense, Manuel Joaquim 
Martins de Freitas (um ami-
go de longa data, desde os 
tempos do Liceu de Lame-
go), que, para além do seu 
trabalho diário de causídico, 
ainda “roubou” tempo ao seu 
dia, para consagrar-se à cul-
tura portuguesa e aprofundar 
a vida e obra do ilustre e in-
signe escritor duriense. 

Neste trabalho, o autor 
percorre “os caminhos da 
literatura, da história, da me-
mória, do património e da 
etnografia da região demar-
cada do Douro, produtora do 
vinho fino”, fundamentando-
se nas crónicas que João de 
Araújo Correia foi escreven-
do durante cinco décadas, o 
qual realça a capacidade e 
dedicação que o escritor (um 
verdadeiro ambientalista e 
homem atento e perspicaz) 
colocava nas realidades do 
ambiente, desde longínquos 
tempos (a partir do segundo 
quartel do século vinte, mais 
concretamente pelos anos 
trinta).

Martins de Freitas honra-

nos com uma obra valiosa, 
de inexcedível valor literário 
e pedagógico, resultante da 
dissertação de mestrado em 
Cultura Portuguesa, intitu-
lada “Memória e Património 
Cultural nas Crónicas Du-
rienses de João de Araújo 
Correia”, onde investiga os 
textos publicados no Jornal 
“O Arrais” e os textos reuni-
dos nos onze dos livros em 
análise. 

Na metodologia utilizada 
na análise e na apresentação 
do livro, o autor distribuiu-a 
por quatro capítulos: os da-
dos biobibliográficos do es-
critor; algumas notas teóricas 
sobre a crónica; estudo sobre 
os textos publicados no Jor-
nal ou compilados em livro; e 
a análise dos textos sob o as-
peto da etnografia duriense.

Do prefácio do livro, trans-
crevo as palavras do Profes-

Peso da Régua – Um novo livro

“Cronista das gentes do Douro”
sor Doutor Fernando Alberto 
Torres Moreira, por conside-
rá-las genuínas: “… o estu-
do apresentado por Manuel 
Freitas repõe justiça à ação 
desenvolvida por João de 
Araújo Correia, nem sempre 
apreciada com a importância 
que merece . . . a qualidade 
académica e todo o trabalho 
de investigação aturada que 
lhe subjaz não desmerece 
do autor estudado, bem pelo 
contrário…”.

Quem não leu e não co-
nhece a obra do escritor João 
de Araújo Correia tem uma 
oportunidade ímpar para to-
mar conhecimento da reali-
dade da escrita do médico 
reguense; quem já leu algo 
do escritor e conhece a obra 
(como é o meu caso) não per-
de nada, tem um crescimento 
com a leitura deste estudo, 
agora editado, porquanto é 
uma mais-valia para todos 
nós, admiradores do criador 
dos “Contos Durienses”, já 
que é resultante de um es-
tudo a nível superior (mes-
trado) e de elevada craveira.

Considerando que a apre-
sentação do livro, na cidade 
da Régua, está prevista para 
o dia 2 de fevereiro, convido 
todos os que reverenciam a 
escrita de J.A.C. ou os que 
gostam de acompanhar as 
lides literárias, para não des-
perdiçarem esta oportunida-
de para (re)conhecerem o 
ilustre escritor, pela análise 
deste grande estudioso, Dr. 
Martins de Freitas.

Adérito Rodrigues

A AMPV – Associação 
de Municípios Portugueses 
do Vinho, com o apoio do 
Município de Vila Real rea-
lizou, no dia 22 de janeiro, 
no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal, uma sessão 
de apresentação dos seus 
projetos para o ano de 2014 
dirigida aos municípios da 
Região de Trás-os-Montes 
e Alto Douro.

A reunião foi promovida 
no âmbito de um plano de 
8 reuniões descentralizadas 
que a AMPV pretende reali-
zar com o objetivo de divulgar 
os seus projetos, angariar 
novos associados e articular 
as suas iniciativas a nível re-

gional com todos os parceiros 
do setor. Para além dos mu-
nicípios de Vila Real, Murça, 
Peso da Régua, Santa Mar-
ta de Penaguião, Tabuaço e 
S. João da Pesqueira esteve 
também presente uma repre-
sentante da Comissão Exe-

cutiva da Rota das Vinhas 
de Cister.

Dos vários assuntos abor-
dados no âmbito da atuação 
da associação, foi dado um 
especial destaque à Asso-
ciação das Rotas de Vinho 
de Portugal, estrutura que 

a AMPV pretende criar para 
ajudar na dinamização das 
rotas de vinho e que na re-
gião do Douro poderá ter um 
papel de relevância, dada a 
atual situação de impasse 
institucional da Rota do Vinho 
do Porto.

SEMANÁRIO

Envie-nos as suas ideias e sugestões para:

Urbanização da Ortigosa, 
Bloco 21 

5100 - 183 Lamego 
ou 

email: dourohoje@gmail.com


