Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 6 de Julho de 2020 e não pode ser vendido separadamente
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O MELHOR QUE O MINHO TEM

N

os últimos meses, o país e o mundo esteve e ainda está
confinado, com inúmeras restrições. São tempos diferentes na rotina habitual das pessoas. Na sua vida. Nas
suas profissões. Na forma de olhar para o mundo e de es-

tar nele.
As fronteiras reabriram-se nos últimos dias. Os minhotos e os transmontanos da raia já tinham saudades dos espanhóis. Dos turistas.
Principalmente agora que estamos no Verão. Esta zona do país é um
tesouro por explorar, carregado de infinitas riquezas, mas a sua forma
de receber é, sem sombra de dúvidas, a melhor delas todas. Junte-se
paisagens fantásticas, roteiros, monumentos e património, gastronomia e vinhos de eleição. Entre outras. Aqui contam-se e vivem-se histórias. A História também.
Neste momento em que o Jornal Correio do Minho celebra 94 anos
de história, de ligação às gentes do Minho, o nosso desejo é voltar a
ver a região a proporcionar o melhor que tem, ou seja, a maneira como encanta quem o visita. De ver as suas ruas e os seus espaços com
vida. Foi com esse objectivo que decidimos elaborar este suplemento
de aniversário, trazendo o melhor de cada concelho. O que os representa, a sua identidade, os seus pontos principais, o que orgulha as
suas gentes.

MANUEL
DE FREITAS COSTA

“

PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

NESTE MOMENTO EM QUE O
JORNAL CORREIO DO MINHO
CELEBRA 94 ANOS DE HISTÓRIA,
DE LIGAÇÃO ÀS GENTES DO
MINHO, O NOSSO DESEJO É
VOLTAR A VER A REGIÃO A PROPORCIONAR
O MELHOR QUE TEM, OU SEJA, A MANEIRA
COMO ENCANTA QUEM O VISITA.
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SEMPRE PRESENTES!

N

oventa e quatro anos de vida. 94 anos de história. Noventa e quatro
anos a trabalhar para os leitores e para que todos os dias as notícias
cheguem a cada uma das casas. 94 anos de grandes acontecimentos,
muitos deles já de União Europeia, de fronteiras abertas, de festas
comuns entre os povos da Europa... Noventa e quatro anos de afinidades minho-galaicas e de uma cada vez maior proximidade com os nossos amigos da Galiza.
Nós somos assim. Nós somos Correio do Minho. Nós somos História. Nós fazemos história. Nós narramos a história.
Hoje o dia é de festa. É de história. É de trabalho. É de gratidão. É de homenagem. Homenagem a todos aqueles que fizeram parte desta história do Correio do
Minho e para com ela contribuíram. É dia de agradecer o trabalho e empenho de
todos aqueles que querem o bem deste jornal. Que com o Correio do Minho, nas
boas e nas más horas estiveram e sempre disseram presente. Uma homenagem a
todos aqueles que acreditam num projecto que continua firme e de pé.
E é também uma homenagem a todos aqueles que vão continuar a fazer do Correi do Minho, no futuro, um jornal com história. Com trabalho e dedicação. Com
empenho. Com esforço e com abraços e felicitações por mais um e outro e mais
um sucesso ou objectivo alcançado.
E... este suplemento de 72 páginas que hoje oferecemos aos nossos leitores é sinónimo disso mesmo. De muito trabalho. De muita dedicação. De muito empennho. De uma equipa fenomenal que existe dentro desta casa. De uma equipa que
também está fora de portas mas que incentiva, que dá alento, que encoraja todos
aqueles que têm sido uns verdadeiros heróis. E heróis acabam por ser os que aqui
estão e os que ainda estão em casa (diria... colado à televisão tal qual um jogo de
futebol) a torcer por esta equipa e para que ela dê uma verdadeira lição a esse Covid que apareceu do nada e que todos queremos que rapidamente se vá embora
para nenhures.
Hoje estas minhas palavras são dedicadas a todos aqueles que nos querem bem.
Que estão connosco desde a primeira hora nos bons e maus momentos. E é també, para aqueles que nos censuram, que nos criticam, que dizem mal e batem nas
costas como se de um murro violento se tratasse... Com eles também aprendemos
todos os dias. Sabemos que... não sabemos agradar a gregos e a troianos. Mas sabemos lutar por fazer o melhor, sempre no nosso melhor. Todos os dias. A todos
as horas. A todos os minutos.
...
E para si, leitor, para quem todos os dias fazemos este jornal, aqui lhe deixamos
este suplemento e esta sugestão que queremos partilhar consigo e que queremos
que a partilhe com todos os seus amigos e familiares: Queremos que conheça o
Minho. Conheça cada um dos concelhos dos distritos de Viana do Castelo e de
Braga bem como Montalegre e Tui...
Siga cada uma das 10 sugestões que cada concelho nos deixa hoje aqui.
Vale a pena. Vai ver que vai valer a pena!
E hoje é dia em que em voz alta tenho que dizer: OBRIGADO grande equipa
porque é em equipa que trabalhamos e temos que trabalhar.
E hoje é dia em que temos que dizer: Parabéns Correio do Minho!

PAULO MONTEIRO

DIRECTOR GERAL

“

O CORREIO DO MINHO SERÁ A
PRIMEIRA VISITA DA MANHÃ QUE
IRÁ LEVAR AOS LEITORES O QUE
DE MAIS INTERESSANTE SE TIVER
PASSADO NO PAÍS E NO
ESTRANGEIRO. DIA A DIA IRÁ MELHORANDO
AS SUAS SECÇÕES, EMBORA OS HOMENS “QUE
TUDO MANDAM” LHE TENHAM JÁ FIXADO O
VENCIMENTO DA MORTE...
ENTRE NÓS, PORÉM, HÁ UMA GRANDE
DIFERENÇA QUE ELES DESCONHECEM.
EU NÃO TENHO O ‘CACAU’ DE QUE ELES
DISPÕEM MAS TENHO SOBRE ELES UMA
GRANDE SUPERIORIDADE:
CORAGEM MORAL E INDEPENDÊNCIA
BASTANTE PARA APRECIAR OS FATOS, TAL
QUAL ELES SE APRESENTAM, NÃO VENDENDO
A PENA A TROCO DE SORRISOS, DE
BLANDICIAS, DE PROMESSAS, DE IMPOSIÇÕES
OU DE ‘CACAU’...
A MINHA PENA ESTÁ AO SERVIÇO DOS POVOS
DO MINHO, DA MINHA LINDA TERRA DE
BRAGA, DA MINHA ADORADA PÁTRIA E DE
MAIS NINGUÉM...
E AGORA O CAMINHO É PARA A FRENTE.
Álvaro Pipa
6 de Julho 1926
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A ÚLTIMA DANÇA

N

os últimos dias entrei no balneário dos Chicago Bulls. E por lá fiquei. Senti a espiritualidade de Phil Jackson, sofri com a amargura de
Scottie Pippen na melhoria de um contrato,
fui com Dennis Rodman a Las Vegas cometer loucuras e
beijar a playmate Carmen Electra. Nas veias correu-me,
igualmente e de forma gigantesca, a fome, a competitividade, o desejo de triunfar do ícone Michael Jordan.
Espremido, o documentário ‘A última dança’ retrata a
forma como se construiu um ciclo glorioso e como chegou
ao seu final. O modo como os Chicago Bulls - a melhor
equipa da história do basquetebol mundial - foram buscar
força, bravura, rangeram os dentes, e terminaram com a dinastia dos ‘bad boys’ de Detroit.
O astro Michael Jordan percebeu que, mesmo assumindo
a maior fatia de responsabilidade na hora das decisões e no
protagonismo, não conseguiria ganhar sozinho. Nem fazia
sentido. Puxou, exigiu, insultou até e elogiou os colegas.
Eles entraram no espírito. Ganhou. Ganharam. Em equipa.
A forma como a classe e a obstinação se uniram, se fundiram num objectivo, ignorando as interferências, os anúncios e prenúncios, convivendo com os medos e receios
também, é algo que ressalta à vista. Os sacrifícios. A superação. Até à conquista final. Até ficarem na História. Até
explodirem de emoções. De lágrimas. De felicidade.
No contexto actual o exemplo dos Chicago Bulls é apenas mais uma fonte de inspiração.
Aliás, durante os últimos meses, o mundo viu sair
do anonimato, muitos Michael Jordan's.
Viu também outros a dançaram com eles.
Nós somos o nosso maior desafio.
Não importa se é a última dança ou não.
Importa é continuar a dançar.
Até ao último segundo.

RUI MIGUEL GRAÇA

“

CHEFE DE REDACÇÃO

O ASTRO MICHAEL JORDAN
PERCEBEU QUE, MESMO
ASSUMINDO A MAIOR FATIA DE
RESPONSABILIDADE NA HORA DAS
DECISÕES E NO PROTAGONISMO,
NÃO CONSEGUIRIA GANHAR SOZINHO. NEM
FAZIA SENTIDO. PUXOU, EXIGIU, INSULTOU
ATÉ E ELOGIOU OS COLEGAS. ELES
ENTRARAM NO ESPÍRITO. GANHOU.
GANHARAM. EM EQUIPA.
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CARLOS COSTINHA SOUSA
SUB-CHEFE DE REDACÇÃO

E

m dia do 94.º aniversário do Correio do Minho, recordo os quase 13 anos que levo de ‘casa’. Não são muitos, é certo, quando comparado com outros companheiros de luta, mas são
prova perfeita de toda a capacidade, dedicação, esforço, sacrifício e vontade da equipa que,
dia após dia, leva mais além este jornal que vai coleccionando anos de vida e de sucesso.
E os sucessos de mais este ano provam que o trabalho - muitas vezes anónimo e nem sempre reconhecido - dos que se dedicam a remar para chegar a bom porto vai tendo os seus frutos.
As tristezas, os fracassos, as dificuldades são uma realidade, todos as enfrentamos, mas os também
constantes sucessos alegram-nos, dão-nos vontade e garra para continuar!
E realmente desejo que comece hoje mais um ano de vida que seja sinónimo de grande prosperidade.
E lembro que quem celebra este 94.º aniversário não é só o Correio do Minho, mas sim todas as pessoas que, desde a sua fundação, têm contribuído para este quase século de existência.
E os nossos leitores também celebram!
Por isso, parabéns a cada um de nós e a cada um dos que por cá já passaram. Parabéns aos nossos leitores. TODOS JUNTOS, somos a força motora deste jornal, desta empresa. TODOS JUNTOS somos
quem alimenta todos os serviços desta casa e quem faz o sucesso ser uma realidade.
E ter um jornal, trabalhar num jornal, viver para um jornal é viver em constante batalha para ultrapassar obstáculos num mercado cada vez mais difícil e competitivo. Por isso, comemorar mais um ano
deste NOSSO empreendimento é comemorar o resultado de muito trabalho, dedicação, ambição, esforço, tristezas e alegrias…
E por isso, agradeço ao Correio do Minho pela experiência que me tem proporcionado e agradeço a
todos os que têm colaborado para que este ano, com os seus altos e baixos, fosse possível.
Deixo uma mensagem de motivação e confiança para os novos tempos que se avizinham e que se adivinham difíceis. Mas deixo também a esperança de ver um jornal com capacidade para se rejuvenescer, reinventar e afirmar junto dos leitores. Um jornal que não vai temer o futuro e que vai procurar,
com criatividade, determinação e ambição os caminhos para o construir.
Parabéns!

ANTÓNIO J. MOREIRA
DIRECTOR COMERCIAL

94

anos de passado, uma história bem presente que nos ensina a encarar o futuro com esperança e otimismo. Pediram-me umas pequenas linhas sobre o Correio do Minho.
Aqui vai: O Correio do Minho é, e sempre foi, uma grande família. Nunca se esqueçam! Como em todas as famílias, existem momentos bons e menos bons, mas, com o
saber e a experiência dos mais velhos, a força e vontade dos mais novos os maus momentos são e serão sempre ultrapassados. Ao longo da minha vida sempre acreditei nas pessoas, sempre acreditei na
minha família, tive algumas desilusões, que nunca foram esquecidas, mas sempre foram ultrapassadas.
Longos dias se avizinham, haverá, com toda a certeza, alguns percalços pelo caminho mas a isso chama-se crescer. Estamos sempre a crescer.
Peço-vos que acreditem sempre na imprensa regional, são aqueles que estão sempre junto de vós, são
aqueles que vivem do outro lado da rua e transmitem as vossas alegrias, as vossas angústias e a vossa
vontade de mudar o futuro. Acreditem sempre no CORREIO DO MINHO pois esta família estará sempre do V/ lado.
Umas palavras de agradecimento aos nossos leitores, que sempre acreditaram em nós, aos nossos
anunciantes que sabem que juntos os seus produtos chegarão sempre mais longe, aos nossos parceiros
e amigos que, com a sua presença, nos obrigam a ser cada vez melhores.
A todos os meus companheiros um enorme OBRIGADO por me fazerem sentir um enorme orgulho
de fazer parte da vossa vida.

FILIPE FERREIRA
DIRECÇÃO GRÁFICA
A vida de um jornal.
A cada folha que passa, uma ou mais histórias para contar.
Histórias essas escritas, diariamente, pelos teclados dos jornalistas, ilustradas pelas objectivas dos fotógrafos, pela paginação e
produção de conteúdos publicitários da equipa Gráfica. Sem esquecer o empenho do departamento Comercial, a ginástica do departamento Financeiro e acompanhamento dos serviços Administrativos.
Uma grande equipa para um enorme produto.
A minha história começa em Junho de 1999, quando fui convidado a fazer parte família 'CM'. Bem recebido e acarinhado por um
grupo fantástico, que na sua maioria por cá já não passa diariamente.
Eu era o miúdo. A diferença de idades não permitia tempos de
brincadeira nem margem para erro. Tinha entrado num mundo novo onde se cresce mais depressa e não há voz.
Matei a sede de conhecimento na sabedoria partilhada e saboreei da experiência de todos aqueles que por aqui passaram.
Com o tempo deixei de estar 'sozinho' e nessa caminhada uma
nova geração foi crescendo, enquanto pessoas e profissionais,
abrindo, também, portas a fortes laços de amizade e companheirismo.
Alguns deixaram-nos para seguir outros projectos, outros para
gozar a merecida aposentação. Ficou o ensinamento, a saudade e
permanecem as amizades.
Mas nós ficamos.
Entre partidas e chegadas, hoje somos os 'velhos' que, também,
bem recebem e acarinham quem pela nossa porta entra.
Há pouco mais de um ano e meio chegou um novo desafio pela
mão do Director Geral, Paulo Monteiro: assumir a direcção de um
novo departamento, onde se reunem os departamentos: gráfico,
fotografia, online, multimédia e técnico, da rádio Antena Minho.
Sem qualquer receio, aceitei. Aceitei porque acredito no projecto,
nas pessoas e em tudo aquilo que esta equipa tem para oferecer.
Entre desafios, projectos, sacrifícios pessoais e familiares, conquistas profissionais e etc. o que mais conta são "As Pessoas",
como tão bem escreveu, o meu amigo Rui Miguel Graça.
As pessoas, de todas as equipas, que diariamente lutam para colocar mais uma edição nas bancas, as pessoas que por esta equipa passaram, as pessoas que nos lêem, tanto no online como na
edição impressa, as pessoas que nos seguem nas redes sociais,
as pessoas que nos apoiam, as pessoas que adquirem espaços de
publicidade, as pessoas que compram o nosso jornal... Todos nós,
todos vós.
Hoje é dia de aniversário e hoje todos somos uma história.
Ao Correio do Minho desejo: "venham mais 21".
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10 Razões para visitar Amares
1. Localização geográfica O concelho de Amares está estrategicamente situado a 15 minutos de carro da cidade Braga e é uma porta
de entrada para o Gerês.
2. Contemplar Amares De alguns dos pontos mais altos de Amares,
podemos tirar partido da paisagem que se apresenta bela.
3. Património Amares é um concelho com um vasto património cultural material e imaterial.
4. Vinho Verde Amares é terra de bom Vinho Verde inúmeras vezes
premiado em concursos nacionais e internacionais de mérito reconhecido.
5. Laranja de Amares A Laranja de Amares, de delicados sabores e
aromas que são mais intensos nos meses sem “r”, é um símbolo do
concelho.
6. Gastronomia A excelente gastronomia é um dos nossos cartõesde-visita. Destaque para o Festival de Papas de Sarrabulho de Amares que abraça já a 18ª edição.
7. Alojamento Para fruir de momentos de verdadeiro descanso, nada
melhor do que o nosso alojamento local para o acolher.
8. Termas de Caldelas Um ótimo destino para fugir ao stress do diaa-dia e recarregar energias.
9. Desporto O Desporto e Juventude possuem grandes atrativos: Urban Fit Amares, São Silvestre, Amares Trail, Descida de Caiaque pelo Rio Cávado e Parapente.
10. Cultura Amares é terra de história, tradições e costumes.

MANUEL MOREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Amares

Ex-libris do concelho

Bem receber
Visite Amares… E vai ver que não se arrepende.
O gosto por bem receber é a marca forte do nosso concelho, esse é o
nosso ex-libris.
Vir a Amares é uma dádiva para todos os sentidos… os seus cheiros, os sabores, aquilo que visualmente temos para comtemplar, a
tranquilidade que a natureza traz ao ouvido, e a genuinidade das tradições que nos tocam a alma, tudo isto convida.
Berço de António Variações e Terra de Sá de Miranda, Amares é um
concelho com um vasto património cultural, do qual fazem parte dois
Mosteiros (Bouro e Santo André de Rendufe) e o Santuário de Nossa
Senhora da Abadia – o santuário mariano mais antigo da Península
Ibérica.
A Ponte do Porto, classificada como Monumento Nacional, é uma
das marcas mais distintas do nosso concelho.
Do Monte de São Pedro Fins, da Capela de Nossa Senhora da Paz,
e do Miradouro de São Miguel o Anjo é possível vislumbrar uma paisagem magnífica sobre o território de Amares.
E para fruir de momentos de verdadeiro descanso, nada melhor do
que o nosso alojamento local para o acolher e uma visita às Termas
de Caldelas também não pode faltar.
Já ouviu falar da nossa gastronomia? É sensacional, não é? Visitar o
Festival de Papas de Sarrabulho de Amares que abraça já a 18.ª edição, deve fazer parte da sua agenda anual.
Complemente com a Laranja de Amares – de casca fina, de delicados sabores e aromas que são mais intensos nos meses sem “r” – é
um símbolo.
Os vinhos verdes, esses, inúmeras vezes premiados em concursos
nacionais e internacionais distinguem-se pelas suas caraterísticas singulares e condições exclusivas que o microclima do concelho tem
para potenciar a sua produção.
Venha descobrir Amares… Nós cá estaremos para os bem receber!

“

O Correio do Minho está hoje de parabéns. E devemos felicitar por ter cumprido
ao longo destes 94 anos de existência aquilo se espera dos meios de comunicação social, a proximidade às populações, a divulgação do território, a atualização
jornalística permanente e o fácil acesso à informação.
Estou certo que o vosso sucesso é o espelho de uma região próspera e atrativa,
onde é bom viver, trabalhar e investir.
Em nome do Município de Amares e em meu nome pessoal um bem-haja pelo profissionalismo e por
mais este ano de celebração. É tempo de felicitar a coragem de seguir em frente, em tempos difíceis
como aqueles que enfrentamos, para que a informação nunca falte ao leitor.
Parabéns e bem-haja!

A ESCOLHA
DO PRESIDENTE
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10 Razões para visitar
Barcelos
1. Terra do artesanato Concelho de muitos e reconhecidos artesãos
das mais diversas artes e ofícios. É acima de tudo terra de barristas,
conhecida por ser o berço do Galo de Barcelos.
2. Museu de Olaria A cidade possui um renovado Museu de Olaria,
que salvaguarda a memória e tradição olárica do território barcelense, possuindo um imenso acervo nacional e internacional.
3. Torre Medieval É um dos espaços de maior relevância para a promoção da criatividade local, sendo um espaço de excelência para realização de ações no âmbito do turismo criativo e cultural.
4. Gastronomia tradicional O coração do Minho está aqui reﬂetido
num vasto leque de ofertas de uma cozinha de festa, de tradição, de
história e devoção.
5. Enoturismo No concelho de Barcelos, o cultivo da vinha e a produção do vinho encontram-se profundamente enraizados na história e
cultura local. É um dos argumentos da identidade e diferenciação das
gentes do norte de Portugal.
6. Caminho Português de Santiago Barcelos é um dos territórios
mais ricos em tradição e vocação jacobeia em Portugal.
7. Centro Histórico Todo o núcleo citadino é pautado por monumentos, acervos patrimoniais e artísticos, imóveis e pormenores arquitetónicos de várias épocas, desde o românico, gótico, passando pelo renascimento, estilo barroco até ao neoclássico.
8. Monumentos Históricos As ruínas do Paço dos Duques, o Solar
dos Pinheiros, o Pelourinho, e muitos outros fazem parte do património do concelho que pode e deve ser visitado por todos que visitam
Barcelos.
9. Património religioso Barcelos é uma terra rica em património religioso com várias atividades anuais que potenciam a sua (re)descoberta, valorizando o edificado local de cariz religioso e o espaço natural envolvente.
10. Património natural Descobrir os encantos naturais do território
barcelense é um desafio aliciante e único, quer pela diversidade da
paisagem, quer pela singularidade de alguns locais como o Rio Cávado e o Rio Neiva, entre tantos outros.

Ex-libris do concelho

Galo de Barcelos
Barcelos tem consigo a alma do Minho e de Portugal. Aqui se condensam tradições e lendas que, como o Rio Cávado, correm desde
tempos imemoriais. Aqui é chão de factos e memórias da História de
Portugal, quando ainda se construíam os alicerces da nacionalidade.
Barcelos carrega toda esta ancestralidade de que o artesanato é a expressão mais direta.
A cidade e o concelho têm como principal marca identitária a figura do Galo de Barcelos, um ícone associado ao Caminho Português
de Santiago que é mais conhecido pela imagem representada pelos
mestres do figurado barcelense.
Galo este que é garrido e colorido, multifacetado no porte e nas formas, testemunho do Portugal das diferenças culturais e da variedade
etnográfica, mas uno como nação com uma história e herança culturais das mais significantes da Europa.
Mas estas marcas de ancestralidade não valem apenas para o passado da cidade e do concelho. Elas são também elementos de futuro.
Fazem parte das condições de progresso e de desenvolvimento sustentável do concelho, que tem no turismo uma das suas principais
alavancas.
Barcelos já certificou o figurado, a olaria e o bordado de crivo com
vista à defesa das suas mais genuínas tradições, reafirmando a aposta
na marca do Galo de Barcelos e noutras áreas relevantes de promoção turístico-cultural como o Caminho de Santiago e a nossa tradicional Feira Semanal.

MIGUEL COSTA GOMES
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

“

O Correio do Minho comemora 94 anos e mantê-lo como um meio de referência
na região é, de facto, extraordinário.
É uma publicação que faz parte integrante da história do concelho de Barcelos,
porque conhece bem todos os desafios que se colocam ao seu desenvolvimento,
às instituições públicas e privadas e que conta as histórias que de outro modo
nunca seriam conhecidas.
Numa era em que a discussão do serviço público prestado pela comunicação social é tão acesa o Correio do Minho mantém-se um baluarte que, há quase um século, dá a conhecer aos seus leitores a realidade do nosso concelho e da nossa região.
Em meu nome pessoal e do executivo municipal felicito o Correio do Minho pelo seu aniversário contando com a sua direção e os seus colaboradores na prestação de uma informação de rigor, isenção e
com critério.
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10 Razões para visitar Braga
1. Encanto Conhecida como a ‘Cidade dos Arcebispos’ ou ‘Roma
Portuguesa’, pelas igrejas, pelos sinos ou pelo barroco, Braga é uma
Cidade encantadora.
2. História A cultura e o património estão entre as qualidades da cidade, multifacetada nos vários rostos de séculos de História. Um importante polo do império romano, o testemunho de Bracara Augusta
permanece em inúmeros recantos e nos núcleos museológicos que
preservam este período especial da história Bracarense até aos nossos
dias. Mas podíamos recuar ao período castrejo ou avançar até à exuberância barroca para revisitar espaços que ainda hoje podemos reviver.
3. Modernidade Visitar Braga é fazer uma viagem no tempo dentro
da modernidade. A cidade velha e a religiosidade coexistem com o
espírito empreendedor e jovem demonstrado em áreas vitais como a
Cultura, o Turismo, o Comércio, a Indústria ou a Investigação.
4. Eventos Uma Cidade cosmopolita que tem a segunda maior de espectáculos e eventos do País - o Altice Forum Braga - e a mais bonita - o histórico Theatro Circo.
5. Negócios Por um, por outro e por vários espaços diferenciadores,
passam grandes eventos nacionais e internacionais que transformaram a Cidade num destino de referência para o Turismo de Negócios,
para a realização de grandes congressos e feiras e para uma dinâmica
cultural efervescente.
6. Gastronomia Em Braga, a porta está aberta. Sempre aberta a todos quantos a queiram descobrir e sentir. E a mesa posta, para desfrutar as muitas iguarias que se pode comer e beber, repletas de aromas
e sabores.
7. Natureza e Lazer A par do vasto património histórico e monumental, um pouco por todo o Concelho existe um património natural
e ambiental extraordinário. Por aqui, a natureza está ao serviço da
qualidade de vida da população, enquanto espaço para desenvolvimento de actividades desportivas e de lazer para todas as idades. A
rede de percursos pedestres tem quase 280 km. São caminhos antigos, entre rios, serras, campos e vales que revelam a beleza das paisagens, proporcionando experiências inesquecíveis.
8. Cidade feliz O Santuário do Bom Jesus, classificado como Património Mundial da Unesco, o Mosteiro de Tibães, o Sameiro e a Arcada são cartões-de-visita indiscutíveis. Mas os jardins coloridos, as
inúmeras lojas históricas, as esplanadas emblemáticas e as grandes
praças são também uma marca desta Cidade acolhedora e feliz. Uma
Cidade que sabe receber e que fica no coração de todos os que por cá
passam.
9. Turismo Nos últimos anos, a Cidade tem vindo a reforçar a atractividade turística fruto da estratégia promocional desenvolvida pelo
Município de Braga, em estreita colaboração com os diversos agentes do território. Uma estratégia premiada com a eleição de Braga como Segundo Melhor Destino Europeu para visitar em 2019.
10. De portas abertas E, por mais difíceis que sejam os desafios que
temos pela frente, seguimos de braços abertos para a todos bem receber.

RICARDO RIO
Presidente da Câmara Municipal de Braga

“

O jornal Correio do Minho faz parte da História da Cidade de Braga e de toda a
Região do Minho.
São 94 anos de um jornal que assume um papel relevante no panorama informativo regional e cujo trabalho acompanha a vibração e energia da sua terra e das
suas gentes. Revisitar a história do Correio do Minho e do seu projecto editorial
é ir ao encontro de muitos dos eventos e protagonistas que marcaram a história
deste vasto território.
Parabéns a todos quantos fazem parte deste projecto. Contamos com o Correio do Minho para construir uma Braga melhor e de portas abertas para o mundo.

Ex-libris do concelho

Bom Jesus
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10 Razões para visitar
Celorico de Basto
Falar de Celorico de Basto é falar de um concelho marcado pela história e pela memória, onde os sentidos são constantemente colocados
à prova, com sabores únicos, paisagens soberbas, aromas que inebriam, melodias que encantam, sensações que arrepiam.
Aqui come-se bem e bebe-se melhor, a gastronomia é reconhecida
pela sua qualidade onde se destaca o cabrito assado no forno, a vitela
assada, o bacalhau à Freixieiro, pratos confecionados com um saber
milenar e que devem ser acompanhados pelo vinho verde de excelência produzido neste território e reconhecido mundialmente. Uma
terra hospitaleira onde se chega com facilidade e que dispõe de todas
as condições para o acomodar.
As casas de turismo de habitação, turismo rural e hotelaria espalham-se pelo concelho e demarcam-se das demais pela hospitalidade
com que acolhem quem nos visita.
Uma terra reconhecida como a Capital das Camélias pelos seus jardins majestosos devidamente ornamentados e que recebem muitos
visitantes, curiosos e colecionadores desta planta. Em Março realizase a Festa Internacional das Camélias com milhares de visitantes e
centenas de colecionadores a integrar a exposição/concurso.
Além dos jardins de camélias, quem nos visita pode aproveitar os
dias quentes de Verão para dar um mergulho nas piscinas Municipais ao ar livre, dar um passeio a pé ou de bicicleta na Ecopista, ou
visitar o património arquitetónico como os moinhos de Argontim e o
Castelo de Arnoia.
Para aqueles que gostam de viajar sem sair do lugar, nada como passar pela Biblioteca Municipal, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, com milhares de livros e um espólio único do atual Presidente da
República Portuguesa.
Infelizmente, devido à situação de exceção que vivemos, a atividade
cultural do concelho está condicionada mas geralmente, no Verão este concelho é um verdadeiro centro cultural com muitas atividades
para animar os visitantes e residentes.

Ex-libris do concelho

Castelo da Arnoia
Para Celorico de Basto o grande marco é sem dúvida, o Castelo de
Arnoia, “o guardião da Terra de Basto”. Esta estrutura Castelar foi erguida no alto de um cabeço e assume uma presença particular na paisagem que outrora controlou e defendeu, por ter sido “cabeça de terra” em tempos medievais, abrangendo o território do trecho médio do
rio Tâmega este monumento ganhou uma carga histórica e um simbolismo muito próprio, projetando-o em toda a região como um admirável marco intemporal desde os primórdios da nacionalidade até
aos nossos dias.
Efetivamente, além da história que demarca este Castelo, com construção datada do século XI, com uma arquitetura do estilo românico,
com paredes robustas e janelas minusculas, o que o torna o único
Castelo a integrar a Rota do Românico, esta estrutura foi e continua a
ser uma referência das terras de Basto. Classificado como monumento nacional desde o ano de 1946, é uma importante referência
cultural e patrimonial do concelho .
Fica situado no lugar do Castelo, no topo de um monte que se ergue
sobre a Villa de Basto, o qual apresenta uma morfologia cónica, topo
ligeiramente circular e vertentes inclinadas, conferindo, a par da cota
a que se eleva, uma excelente defensabilidade natural. Neste lugar
pode encontrar o Centro Interpretativo do Castelo de Arnoia que lhe
contará a história do mesmo desde a fundação até à atualidade.

JOAQUIM MOTA E SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto

“

O Correio do Minho é um meio de comunicação que tem feito um trabalho
de excelência na divulgação do território.
Esse trabalho evidencia-se também na longevidade deste diário, que conta já com
94 anos de existência, muito por força da dedicação e do trabalho de todos aqueles que diariamente lutam para o manter atual, atrativo e com a informação credível.
Um jornal que se tem vindo a adaptar ao digital mas que mantém como principal meio de difusão da
comunicação, o jornal impresso.
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10 Razões para visitar
Esposende

Ex-libris do concelho

Riqueza Cultural
O ex-libris de Esposende é a diversidade da riqueza cultural que pauta cada uma das 15 freguesias do concelho.
As Ecovias que bordam o litoral do concelho de Esposende e a margem do rio Cávado assumem um fio condutor, ao qual é dada continuidade através de inúmeros percursos pedestres que conduzem aos
mais aprazíveis recantos das freguesias do interior.
O imenso património gastronómico de Esposende, espelha um desafio intergeracional percetível nas ofertas gastronómicas que vão
surgindo na região. Fazendo jus ao epíteto de ‘Terra de Mar’, durante todo o ano, os restaurantes de Esposende distinguem-se pela qualidade do peixe e do marisco que servem. As comunidades piscatórias
de Esposende e Apúlia ainda se dedicam, com métodos ancestrais, à
captura do pescado e os restaurantes correspondem, com serviço de
sabores intensos que perfumam as salas de jantar. As mesas enobrecem-se com os vinhos verdes da região, de casta selecionada e de leve graduação e com os doces de chila e ovos: as Clarinhas.
Intrinsecamente associado aos Caminhos de Santiago, Esposende
guarda ícones no percurso, que acompanham os peregrinos. Na Barca do Lago, a travessia é feita na barca tradicional que servia os peregrinos e a Capela do Senhor dos Mareantes é já ponto de referência
neste trajeto do Caminho da Costa até Santiago de Compostela.
No monte sobranceiro a Esposende, no Castro de S. Lourenço pode
apreender-se a História do povoado, dos Galaicos aos romanos, de há
mais de 2000 anos.
Nas Marinhas produz-se aquela que é considerada uma das melhores manteigas do Mundo e, por todo o concelho, encontram-se quintas que produzem o melhor vinho verde.

BENJAMIM PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Esposende

“

A importância regional com alcance nacional que o Correio do Minho adquire, na
projeção social, cultural, económica e desportiva, faz com que este diário seja
uma marca identitária do Minho.
Da espuma dos dias fica retida a crónica de grandes feitos das populações do Minho e, por inerência do cargo, dos seus dirigentes, enquanto obreiros da construção do bem público. A importância de assinalar as marcas que fazem a História
dos nossos dias contribui para a construção de uma memória coletiva, capaz de mobilizar a todos
que, em tempos tão perturbadores, necessitamos de referências que nos integrem na sociedade.
Ao alcançar marca tão significa de edição periódica, celebramos todos a vitória da democracia e da livre expressão; da partilha dos feitos de todos os municípios do Minho; do esforço de um povo que contribui para o maior sucesso da região, trabalhando para o seu crescimento económico.
Em suma, o Correio do Minho tem testemunhado, de forma objetiva, o esforço da região do Minho, rumo às melhores condições de vida da sua população.
Estão de parabéns todos os profissionais do jornal que, de forma abnegada, contribuem para que todos os dias chegue até nós a peça do puzzle com que criamos a imagem global da região.

VIANA DO CASTELO

3,5 ME EM COOPERAÇÃO ACADÉMICA

IPVC e América Latina
unidos em protocolo
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GUARDA DE HONRA ATÉ AO CÉU
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CORRIDA AOS BILHETES

BRAGA ABRAÇA OS
GUERREIROS NA FINAL
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FAMALICÃO CO-PRODUÇÃO TEATRAL

M.A.D. abre ano na Casa das Artes
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1. Economia a capacidade de atração de novas empresas e as facilidades concedidas àquelas que escolheram Esposende para se instalar,
são forte motor de desenvolvimento económico do concelho.
2. Praias de qualidade As praias de Apúlia, Ofir, Suave Mar e Cepães, voltam a merecer a distinção da Associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE) para a época balnear 2020.
3. Destino gastronómico pode degustar o melhor peixe e o melhor
marisco em ambiente calmo.
4. Ecovia e trilhos Esposende dispõe de mais de 140 quilómetros de
ecovia e trilhos pedestres dedicados à mobilidade suave.
5. Roteiro da Arquitetura Modernista 18 exemplares arquitetónicos do concelho de Esposende, localizados em Marinhas, Esposende
e na Vila de Fão, construídos entre os anos 40 e 70 do século XX, da
autoria de dois engenheiros e doze arquitetos.
6. Cultura O Banho Santo de S. Bartolomeu do Mar, os Tapetes Floridos da Procissão aos Enfermos e a peregrinação à Senhora da Guia
(Belinho), as festividades de Bom Jesus de Fão, as peregrinações e
romarias que enchem as freguesias de animação são motivos para
uma visita a Esposende.
7. Desportos náuticos Esposende afirma-se cada vez mais como
spot do norte dos desportos náuticos. Venha experienciar os desafios
de enfrentar o mar e o rio.
8. Artes O apoio concedido ao desenvolvimento de projetos artísticos de relevância permite envolver todas as gerações em áreas tão diversas como o canto coral, a dança e a música.
9. Envelhecimento ativo São inúmeros os programas que o Município de Esposende desenvolve, tendo em vista a melhor qualidade de
vida da sua população sénior.
10. Animação de verão este ano, os condicionalismos decorrentes
da COVID-19 impedem que os espetáculos voltem a animar os meses de verão. Prometemos voltar ainda mais fortes.
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10 Razões para visitar Fafe
1. Arquitetura dos “Brasileiros” um dos traços marcantes no urbanismo da cidade de Fafe e um dos seus ex-libris
2. Barragem da Queimadela uma paisagem bucólica com praia fluvial, parques de merendas, cascatas, passadiços e condições para a
prática de desportos náuticos não poluentes
3. Percursos Pedestres aliar o desporto aos encantos da natureza
4. Gastronomia Saborear a deliciosa vitela assada à moda de Fafe,
regada com bom vinho verde da região e os deliciosos e típicos doces
de gema e pão de ló de Fafe
5. Teatro Cinema de Fafe um dos principais motivos de interesse arquitetónico da cidade, com uma das salas de espetáculos mais bela do
país
6. Grandes Momentos Terra Justa–Encontro Internacional de Causas e Valores da Humanidade, as Feiras Francas, o Festival Gastronómico da Vitela Assada à Moda de Fafe, o Rally de Portugal e a Volta
a Portugal em Bicicleta
7. Oferta Museológica Museu das Migrações e das Comunidades,
Museu da Imprensa de Fafe, Museu da Educação e primeiro Museu
da Palha em Portugal – Centro de Etnotecnologia e Design de Golães
8. Espaços Naturais de Recreio e Lazer de excelência localizados
em várias freguesias, perfeitos para momentos de convívio
9. Tradições jogo do Pau, Artesanato dedicado aos entrançados de
palha e centeio e artefactos de madeira e arame e Folclore
10. Festas e Romarias Festas do concelho em Honra de Nossa Senhora de Antime, bem como as demais romarias nas freguesias ao
longo do ano celebradas em clima de Festa

RAUL CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Fafe

Ex-libris do concelho

A Justiça de Fafe é um dos símbolos maiores desta cidade. É para
muitos o verdadeiro ex-libris de Fafe.
Foi com base nesta identidade, nacionalmente reconhecida, que o
Município decidiu promover as grandes causas e valores da Humanidade, através da criação, em 2015, do evento internacional “Terra
Justa”, que procura alertar, provocar e envolver as pessoas a refletir
sobre a importância das grandes causas e valores da humanidade.
Com base naquilo que é a imagem de marca fundada na tradição, o
Terra Justa trata, no tempo contemporâneo, o tema da justiça em sentido lato, numa abrangência nacional e internacional.
O símbolo da Justiça tem como base uma famosa lenda, com diversas versões. A mais conhecida remonta ao início do século XIX e deu
forma ao poema de Inocêncio Carneiro de Sá, o conhecido “Barão de
Espalha Brasas”.
Relata um episódio, do século XVIII, protagonizado pelo Visconde
de Moreira de Rei, político influente e de elevada frontalidade. Deputado às Cortes, depois de chegar atrasado a uma sessão, foi censurado por um “tal Marquês”, que o apelidou de “cão tinhoso”. O nosso Visconde fingiu não ouvir, permanecendo tranquilo durante a
sessão e no final interpelou o Marquês, repreendendo-o pelas palavras que lhe havia dirigido. Este reagiu e arremessou-lhe as luvas ao
rosto. Em reação, o Visconde apresentou-se no duelo com dois varapaus. O Marquês não sabia manejar tal arma.
O Visconde, perito na arte do jogo do pau, enfiou tanta fueirada no
rival que, narra o poeta, “pôs-lhe o lombo num feixe”. Quem assistiu
gritou: “Viva a Justiça de Fafe”.

“

O Jornal ‘Correio do Minho’, de caráter regionalista e independente, é, sem dúvida, uma referência na imprensa regional. Ao longo dos últimos anos, o “Correio
do Minho” assistiu aos maiores acontecimentos da região e do país. Informou e
informa, adaptando-se aos novos tempos e superando os desafios.
O Jornal ‘Correio do Minho’ destaca-se pelo seu papel primordial na informação
e o seu 94.º aniversário é a expressão da vitalidade e do vigor que caracterizam
o Jornal e a antecipação de um futuro de sucesso junto dos nossos residentes locais, mas também dos
que residindo fora do nosso país encontram nas suas publicações a melhor forma de se poderem informar sobre a região.
Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Fafe, e enquanto cidadão, felicito todo o Conselho
de Administração, os colaboradores e correspondentes, deixando também um cumprimento, por esta
via, a todos os assinantes e leitores.

BRAGA

CASOS DE GRIPE
A DIMINUIR
PREVENÇÃO FEITA
COM SUCESSO
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BARCELOS

VIANA DO CASTELO

Idosos foram estrelas
na estreia do ‘Auto de Reis’

Quase 700 mil euros para
requalificar estradas municipais
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10 Razões para visitar
Guimarães
1. Castelo de Guimarães um dos principais pontos turísticos, classificado como Monumento Nacional e considerado uma das Sete Maravilhas de Portugal
2. Paço dos Duques De 2013 a 2019, este monumento recebeu mais
de 2,5 milhões de visitantes! Todos os anos, cerca de meio milhão de
pessoas escolhem conhecer Paço dos Duques de Bragança
3. Conhecer as origens do Berço da Nação, a partir de uma visita
pelo edificado do Centro Histórico – Património Mundial da Humanidade
4. Disfrutar de uma programação cultural, com animação de rua e
exposições nos museus, no Centro Internacional das Artes ou Casa da
Memória
5. Para quem gosta da natureza, é imperdível a visita à Montanha
da Penha
6. Viajar de Teleférico desde a Cidade à Montanha da Penha para
apreciar a vista panorâmica
7. Visita pelo Parque de Lazer, num ambiente de natureza e com
vários espaços de diversão para as crianças
8. Degustar da excelente gastronomia local, em espaços de qualidade e cumprindo todas as normas de segurança
9. Região de Vinho Verde, possibilitando aos visitantes uma experiência vínica e gastronómica com visitas guiadas a Adegas, no âmbito do projeto “Enoturismo Guimarães”
10. Espaços desportivos diversificados e de qualidade, do qual
destacamos, pelo tempo que vivemos, a funcionar diariamente das 9
às 20 horas, é possível refrescar-se no Scorpio - Piscinas de recreio e
diversão ao ar livre.

DOMINGOS BRAGANÇA
Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

Ex-libris do concelho

Centro Histórico
de Guimarães
Classificado como Património Mundial pela
UNESCO, em 2001, o
Centro Histórico de
Guimarães afigura-se
como mais um espaço
de excelência no conjunto de todo um Património já imensamente
reconhecido, como o
Castelo, Paço dos Duques ou Museu Alberto
Sampaio.
No coração da Cidade Berço, é possível descobrir a beleza do Largo da Oliveira ou Praça de S. Tiago e ainda o Largo de Donães, recentemente reformulado, locais ideais para contemplar a história numa bela esplanada. A Rua de Santa Maria é uma das mais
importantes artérias e que desperta a curiosidade pela sequência harmoniosa de fachadas quinhentista, varandas de madeira e casas nobres, como a Casa do Arco e onde se destaca a fachada gótica do edifício medieval de Santa Clara, onde atualmente estão os Paços do
Concelho.
Além da sua vertente cultural e histórica, Guimarães continua apresentar razões suficientes para uma paragem obrigatória no âmbito da
sua programação cultural e, também, assente na contemporaneidade
de equipamentos como Centro Cultural Vila Flor, Casa da Memória
ou Centro Internacional das Artes José de Guimarães.
Aqui Nasceu Portugal. Aqui, há uma cidade de cultura e de história
que apresenta sempre mais um motivo para ser visitada.

“

O papel da imprensa local e regional deve construir-se no compromisso com a região, com as suas gentes, com as suas instituições e associações, assente ainda
numa constante evolução das plataformas digitais no sentido de potenciar novos
canais de comunicação, diversificando desta forma o seu público e estabelecer
uma maior proximidade.
Esse é um papel que se reconhece à estrutura do Jornal Correio do Minho, conferindo uma maior proximidade entre os cidadãos e as cidades desta região do Minho, em particular
na ligação do Quadrilátero (Guimarães, Barcelos, Braga e Famalicão), contribuindo para a constituição de laços entre as comunidades desta região.
Por isso, endereço os Parabéns ao Jornal do Correio do Minho pelos 94 anos de existência, pela promoção e divulgação do nosso território.
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10 Razões para visitar
Póvoa de Lanhoso

Ex-libris do concelho

Castelo de Lanhoso
No alto do seu trono, na condição de vigilante do tempo e da história,
o Castelo de Lanhoso é o ex-libris da Póvoa de Lanhoso.
A sua singularidade, pela forma como se afirma e implanta sobre
um monólito granítico, considerado o maior da Península Ibérica,
aliada à carga histórica e simbólica que encerra, imprimem uma marca indelével na região.
Marco histórico na conquista e formação do reino de Portugal, ao
contemplar-se o Castelo de Lanhoso é difícil não cair no imaginário
de combates, lutas e batalhas históricas, que remetem a tempos da
fundação de Portugal.
O Castelo de Lanhoso é, sem dúvida, um dos principais palcos onde se escreveu a história do nosso país.
O Castelo de Lanhoso é a primeira imagem de marca das Terras de
Lanhoso e a porta de entrada para quem quer conhecer a Póvoa de
Lanhoso. Trata-se de um património que não é apenas dos Povoenses, mas sim um Monumento Nacional que pertence a todos os Portugueses. A sua Torre de Menagem pode ser visitada (marcação prévia)
em segurança, de terça-feira a domingo, das 10às 12.30 e das 14.30
às 18 horas.

AVELINO SILVA
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

“

Parabéns ao Correio do Minho e a todos os que fazem o Correio do Minho!
Nestes tempos de incerteza, sabemos que a imprensa regional tem estado na linha da frente e tem sido aliada das entidades nacionais e locais, na missão de informar com rigor e respeito as populações.
Numa altura em que se exige comunicar com verdade e pedagogia, jornais diários
distritais, como o Correio do Minho, assumem especial relevância, ao imprimirem informação credível, reforçando relações de confiança com os leitores cidadãos.
Informar com qualidade as comunidades da Póvoa de Lanhoso é também um dos objetivos da Autarquia, de maneira que, mais do que nunca, devemos aproveitar sinergias para combater o inimigo comum que nos assola.
Quando as próximas gerações procurarem aprender como o nosso território ultrapassou e viveu a crise sanitária, económica e social decorrente da pandemia de COVID19, os arquivos do Correio do Minho serão, com certeza, importante fonte.
Votos de que o Correio do Minho, ainda que percorrendo um caminho que se afigura árduo, cumpra
muitos mais anos, continuando a refletir a identidade e a vida do Minho.
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ENTREVISTA ANDRÉ COELHO LIMA

“Para este
Governo o
distrito de Braga
não existiu”
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1. A Póvoa de Lanhoso merece uma visita acima de tudo por causa
das suas gentes. Somos terra de gente que sabe receber, trabalhadora, solidária e que honra o legado dos antepassados, procurando
construir um futuro com raízes.
2. O Castelo de Lanhoso é o ex libris da Póvoa de Lanhoso, ao qual
é impossível ficar indiferente, quer pela sua localização, no cimo de
um imponente monólito, quer pela sua relevância na fundação da nacionalidade.
3. A Póvoa de Lanhoso tem uma história rica e um património material e imaterial que merece ser conhecido e preservado. Sugiro visitas ao Centro Interpretativo Maria da Fonte, à Sala de Interpretação
da Filigrana e aos demais espaços museológicos e de produção da Filigrana existentes no concelho.
4. A gastronomia da Póvoa de Lanhoso é única e o concelho oferece
dos melhores restaurantes da região, quer com opções de carne, como o cabrito à S. José e os Bifes à Romaria, quer como opções de
peixe, como o bacalhau do Vítor. Difícil elencar apenas estes, pois
também temos tradição na doçaria e pastelaria.
5. Os vinhos verdes da Póvoa de Lanhoso são de qualidade reconhecida, com produção de diferentes marcas instaladas no concelho. Se
pudesse escolher, destacaria o verde tinto.
6. A beleza natural do concelho é representativa de um território que
conjuga de forma equilibrada as vertentes urbana e rural. Nas nossas aldeias, ainda é possível observar elementos como casas brasonadas e palacetes, relógios de sol, espigueiros e ainda inúmeros vestígios bem preservados da ocupação romana, por exemplo.
7. A valorização de recursos hídricos também está bem patente na
Póvoa de Lanhoso, com a Praia Fluvial de Verim, com qualidade excelente de água, e o Parque de Lazer do Pontão a merecerem uma visita.
8. O Centro de Interpretação do Carvalho de Calvos, à sombra de
um carvalho centenário e onde teremos um Centro de BTT e o Monte de S. Mamede com vistas fantásticas são possibilidades para quem
aprecia o ar livre.
9. Igrejas e Santuários A Igreja Românica de Fontarcada, o Santuário de Nossa Senhora de Porto D’Ave e o Santuário de Nossa Senhora do Pilar merecem ser desfrutados com tempo.
10. A ótima oferta de turismo rural e de turismo de natureza que
se complementa com a vertente de turismo aventura da Diverlanhoso
são também motivos para uma visita à Póvoa de Lanhoso.

PÓVOA DE LANHOSO VALORIZA PRESENTE E RECORDA PASSADO NO DIA DO CONCELHO

ESCOLA ‘NOVA’ E HOMENAGENS
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10 Razões para visitar
Terras de Bouro
1. O Parque Nacional da Peneda-Gerês (Mata da Albergaria – Reserva Mundial da Biosfera) com os seus espaços naturais de grande
riqueza em fauna e flora
2. A Geira (Património Nacional), uma Via Romana com mais de
2.000 anos de história
3. As Termas do Gerês e da Moimenta com os seus poderes curativos sobejamente reconhecidos
4. O Santuário do S. Bento da Porta Aberta entre os maiores locais
de romagem a nível nacional
5. A Albufeira da Caniçada com as suas excelentes condições para
a prática de desportos náuticos
6. Uma rede de trilhos com dezenas de quilómetros a calcorrear e
empresas de animação com uma vasta oferta de atividades de montanha
7. Aldeias típicas que mantêm uma ruralidade viva
8. Os sabores e a generosidade dos produtos locais que chegam à
mesa
9. Uma oferta em alojamento que cresce de ano para ano em número e qualidade para assim bem receber
10. A simpatia da sua gente.

MANUEL TIBO
Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro

Ex-libris do concelho

Reserva Mundial

Terras de Bouro é um concelho detentor de uma série de potencialidades que se fazem sentir nos mais diversos domínios. Território verde por excelência e convidativo por natureza. Percorrido pelas bacias
do Cávado e Homem e com o Parque Nacional da Peneda-Gerês (Reserva Mundial da Biosfera) a servir de cenário de fundo, nesta Terra,
desfrutar do meio ambiente é um modo de vida, ganhando especial
relevância uma alargada oferta de condições para a prática de desportos náuticos e actividades de montanha.
É um paraíso de janelas abertas para apreciar a imensidão paisagística do seu património natural, sendo elas, os Miradouros, como o da
Pedra Bela; Junceda; Boneca; Fraga Negra; Rocas; Vela ou Bom Jesus das Mós. Aqui abundam cursos de água que se despenham em
cascatas como a do Arado, Fecha de Barjas (Tahiti), Portela do Homem e outras, dando uma beleza incomparável à paisagem montanhosa.
Conhecer este concelho implica percorrer os trilhos pedestres de
pastores e agricultores, apreciar a ruralidade das aldeias e o artesanato local, reviver o passado histórico e etnográfico no Núcleo Museológico do Campo do Gerês, pernoitar nas casas de turismo rural ou
nos hotéis e alojamento local, saborear a gastronomia, sentir o encanto do Parque Nacional da Peneda-Gerês e das albufeiras da Caniçada
e de Vilarinho da Furna, recuperar forças nas Termas do Gerês e nas
Termas da Moimenta e viver a fé na Basílica de S. Bento da Porta
Aberta. Da sua história destaca-se a presença romana, testemunhada
na «Estrada da Geira» (via Romana XVIII) e nos seus marcos miliários, reconhecidos como Património Nacional.

“

Nesta importante data importa sobretudo dizer que o jornal Correio do Minho é
uma referência no panorama da imprensa regional e nacional, para além de um
meio de comunicação social consolidado no seu papel informativo e social.
Com efeito, a sua bonita história que hoje se assinala nesta provecta idade de 94
anos está repleta de marcas diferenciadoras do que deve ser um jornalismo realizado com seriedade e credibilidade, desempenhando, simultaneamente, na sociedade um papel fundamental como elemento aglutinador de desenvolvimento cultural da sociedade.
Um bem haja pelo vosso trabalho! Muitos Parabéns!
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10 Razões para visitar
Vieira do Minho
1. Turismo em Espaço Rural O concelho assume-se como a capital
do turismo em espaço rural, dispondo de um leque extenso e diversificado de oferta para pernoitar. O conforto, a hospitalidade, a tranquilidade e a privacidade são as principais apostas.
2. Gastronomia Pratos tipicamente regionais, como o afamado cozido local “Couves com Feijão Amarelo” ou a típica Vitela Barrosã ornam as mesas dos restaurantes vieirenses.
3. Natureza Aventurando-se pelos trilhos serranos, o visitante desfrutará de bosques frondosos, quedas de água refrescantes, cursos de
água límpida e de sublimes vistas panorâmicas.
4. Aldeias da Cabreira As pequenas ruelas das aldeias de Agra,
Campos, Espindo, Lamalonga, Louredo e Zebral , o granito das suas
habitações e muros, as casas de lavradores, e ainda os usos e costumes do Minho tradicional seduzem os visitantes.
5. Ruralidade A economia vieirense depende da agricultura e criação de gado, essencialmente bovino e suíno. Rebanhos das várias espécies endógenas desfilam pelos caminhos da serra e das aldeias.
6. Lazer O Rio Ave, as várias linhas de água que percorrem as encostas da Serra da Cabreira e as suas barragens criam um conjunto de
praias fluviais e zonas de banhos com águas cristalinas e paisagens
naturais deslumbrantes.
7. Património Neste vasto território, brotam fabulosos exemplares
de património edificado como a mística Ponte da Misarea e a Casa
Museu Adelino Ângelo, bem como manifestações e expressões populares espelho do povo vieirense.
8. Turismo Religioso Em Vieira do Minho, em plena comunhão com
a natureza, erguem-se os santuários de N. Sra. da Fé, de N. Sra. da
Orada e de N. Sra. da Lapa, belíssimos sacrários que merecem uma
visita.
9. Tradições A vindima, a pisa, a matança do porco, a desfolhada, as
chegas dos bois, o folclore, são momentos importantes no calendário
da gente de Vieira do Minho.
10. Eventos Atividades mensais que envolvem a comunidade do
concelho e valorizam as tradições do mundo rural, os produtos locais
e a gastronomia. Marque já na sua agenda de 2021: Feira do Fumeiro, Agro Vieira, Feira da Ladra e Mercado de Outono.
Visite Vieira do Minho!

Ex-libris do concelho

Serra da Cabreira
Pela Serra da Cabreira e nas margens dos rios Ave e Cávado abremse caminhos para cenários naturais que encantam pela sua beleza.
Aventurando-se pelos trilhos serranos, desfrutará de sublimes vistas
panorâmicas sobre as aldeias pitorescas e albufeiras daquele que é o
ex-libris de Vieira do Minho: A Serra da Cabreira. A 1262 metros de
altitude no seu ponto mais alto, é possível observar todas albufeiras
do concelho e há quem defenda que é mesmo possível ver o mar!
Os vestígios da cultura e estilo de vida anciã, como os fojos do lobo
ou as cabanas de pastor, sobreviveram com o passar dos anos e são o
espelho de vidas passadas.
Os percursos pedestres pelo coração da serra mostram a verdadeira
vida que ela comporta, entre bosques imponentes, afloramentos rochosos, vida animal em perfeita comunhão permitem ao visitante absorver toda a riqueza natural deste nosso tesouro.
Também as aldeias serranas, ladeadas por campos agrícolas, proporcionam momentos inesquecíveis. São pequenos tesouros para
aqueles que desejam descansar e desfrutar dos prazeres simples da
vivência do mundo rural.
Aqui nasce ainda o lendário Rio Ave, acerca de 1200 m de altitude.
Ao longo do seu percurso, pelas encostas da Serra da Cabreira, cascatas e lagoas naturais convidam caminheiros e veraneantes ao descanso e a um mergulho.

ANTÓNIO CARDOSO
Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho

“

Na celebração de mais uma aniversário do Jornal O Correio do Minho, enquanto
presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, não podia deixar de vos felicitar e endereção e endereçar uma palavra de apreço.
Estamos a celebrar 94 anos de atividade ininterrupta e, ao mesmo tempo, recordar o excelente trabalho realizado por um dos melhores órgãos de comunicação
social regional, que com a sua imparcialidade e isenção muito tem servido a região e o distrito de Braga.
E, porque as datas importantes devem ser comemoradas quero, por isso saudar todos aqueles que no
passado e no presente contribuíram e continuam a contribuir para o sucesso deste projeto.
Ao conselho de administração, aos diretores, aos chefes de redação, aos jornalistas e demais colaboradores deixo, através desta mensagem, o meu apreço, por contribuírem para o progresso do nossa
Região e por preservarem a nossa história, pois “perder a memória é perder o futuro”.
Parabéns a toda a equipa pelo seu profissionalismo e trabalho sério na defesa da liberdade de imprensa.
Desde já, em nome de Vieira do Minho e dos Vieirenses, muito obrigado pela oportunidade de poder fazer parte desta história.
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10 Razões para visitar
Famalicão
1. Casa Museu de Camilo Castelo Branco Camilo Castelo Branco
(1825-1890) foi um dos escritores mais brilhantes e marcantes da literatura portuguesa de todos os tempos e talvez a maior figura do movimento romântico. O autor de ‘Amor de Perdição’ teve uma vida
atribulada, que lhe serviu muitas vezes de inspiração para as suas novelas. Famalicão é cada vez mais a terra de Camilo Castelo Branco e
as referências à sua vida e obra estão por todo o lado.
2. Museu da Indústria Têxtil
O Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave foi fundado em 1987
como um projeto de investigação em arqueologia industrial. Para
além de apresentar uma síntese da evolução histórica da industrialização na região, expõe uma fascinante coleção de máquinas têxteis
históricas em funcionamento, da fiação à tecelagem, entre outras.
3. Casa das Artes A Casa de todas as Artes oferece uma programação contemporânea e eclética, que se conjuga com um espaço carismático e de qualidade, atraindo um público cada vez mais numeroso.
4. Centro Português do Surrealismo Mais de três mil obras ligadas
ao surrealismo, de autores como Mário Cesariny e Artur Cruzeiro
Seixas, num total de 130 artistas, estão patentes no Centro Português
do Surrealismo. Mas há mais, muito mais para descobrir no emblemático edifício da Fundação Cupertino de Miranda.
5. Carnaval de Famalicão A primeira regra é ir fantasiado, a segunda é que não é para ver, mas para participar, e a terceira é que não há
regras para viver o Carnaval em Famalicão. É assim, de forma livre e
espontânea, que se vive a noite de carnaval na cidade minhota .
6. Rota do Românico O património de Famalicão está repleto de tesouros, de onde se destacam os espaços da arquitetura românica, verdadeiros ex-libris da história coletiva.
7. Provas desportivas As provas que fazem pulsar e vibrar atletas
profissionais, mas também simples amadores estão em Famalicão!
8. Paisagens verdejantes Famalicão, concelho localizado entre as
serras e o mar, que se destaca pelo dinamismo cultural e patrimonial,
mas também pela beleza e encanto das suas paisagens verdejantes.
9. Festa Antoninas St.º António muito venerado em Famalicão é tratado como o padroeiro da cidade, dando o mote para as festas Antoninas. Vários dias onde se revivem momentos de tradição como as
marchas, a distribuição do pão, a procissão, as rusgas e o folclore.
10. Gastronomia E depois de partir à descoberta da identidade e da
essência deste concelho verdadeiramente surpreendente, de percorrer
as paisagens verdejantes, em busca das pontes, mosteiros e dos solares antigos, nada melhor do que mergulhar sem medo nem risco nos
sabores e aromas de uma gastronomia tipicamente minhota.

Ex-libris do concelho

Parque da Devesa
Famalicão é um concelho repleto de encantos e recantos que atraem e
conquistam os visitantes. Conhecer e descobrir Famalicão é, por isso,
um verdadeiro sortido de experiências e sensações que alimentam e
saciam os cinco sentidos. Entre os principais atrativos está o Parque
da Devesa que se revela como o ex-libris do concelho e um dos maiores motivos de orgulho dos famalicenses. Inaugurado em 28 de Setembro de 2012, o Parque da Devesa constitui um marco na história
de Famalicão e na vida dos famalicenses. Para além de ter mudado
completamente a face da cidade, valorizando-a, melhorou também a
qualidade de vida da população. Trata-se de um espaço verde com 23
hectares, cruzado por um rio, um lago e vários equipamentos culturais. Frequentemente apelidado como o grande pulmão verde da região! Todos os dias, várias centenas de pessoas utilizam o parque para fazer exercício físico, para passear, brincar, namorar ou, simplesmente para relaxar e descontrair. Com um auditório ao ar livre
para espetáculos e uma Casa do Território, com espaços culturais e
históricos que revelam ao visitante as marcas do passado, o Parque
da Devesa surpreende também pela vertente cultural.

PAULO CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Famalicão

“

Parabéns!

É com grande satisfação e orgulho que me associo às comemorações do 94.º aniversário do jornal Correio do Minho, fundado a 6 de julho de 1926. A longevidade desta casa revela bem a grande dimensão do projeto jornalístico que abraça o
Minho.
Criado logo após o golpe militar de 28 de Maio de 1926 – que ditou curiosamente a saída do famalicense Bernardino Machado da Presidência da República – o Correio do Minho regista ao longo da sua história um conjunto de momentos marcantes que se refletem no percurso do jornal.
Passado quase um século desde a sua fundação, é altura de enaltecermos o mérito dos seus fundadores, dos seus diretores e de todos os funcionários que ao longo dos tempos souberam liderar com êxito este projeto. E é bom lembrar que foram vários os famalicenses que dirigiram este jornal, entre os
quais, o saudoso Padre Benjamim Salgado, que foi diretor entre 1963 e 1970.
O Correio do Minho tem-se afirmado como uma voz da região, independente e democrática, contribuindo para afirmação do Minho dentro e fora de portas.
Que assim continue!
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10 Razões para visitar
Vila Verde

Ex-libris do concelho

Lenços dos Namorados
Os Lenços de Namorados, são, inquestionavelmente, o grande ex-libris do concelho de Vila Verde e esta tradição é uma séria candidata a
ficar entre as 7 mais belas e singulares Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa. Trata-se de uma tradição secular, cujas origens se perdem na bruma dos tempos, que testemunha a singeleza e a autenticidade das relações afetivas no meio rural, veiculando, nas suas
mensagens escritas e nos seus lindos desenhos, ainda hoje bordados
pelas artesãs, com rara mestria, mensagens que remetem para os afetos e para o amor, dando, por conseguinte, primazia a valores e a sentimentos credores de uma ampla e consensual admiração.
Estes belos exemplares de uma atividade artesanal genuína são claramente representativos da identidade cultural do concelho de Vila
Verde e do Minho rural, revelando uma atitude ímpar na época e no
meio onde nasceram. De facto, a postura proactiva das raparigas que,
de mote próprio, davam o primeiro passo na declaração do seu amor
ao rapaz admirado e pretendido, oferecendo-lhe um lenço na expectativa de que ele o utilizasse numa cerimónia pública, como forma de
manifestação da sua correspondência amorosa, remetem para uma relevante afirmação social do género feminino, no meio rural, particularmente no que aos afetos e ao amor concerne.
O aturado trabalho de recolha, preservação, divulgação e promoção
destas peças de artesanato nacional e internacionalmente reconhecidas e apreciadas, realizado nas últimas décadas, em Vila Verde, consubstanciado também na criação da marca Namorar Portugal, coloca
o nosso concelho numa posição charneira em todo o processo de valorização dos Lenços de Namorados.

ANTÓNIO VILELA
Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

“

O “Correio do Minho” é um jornal de referência na região e desempenha um insubstituível papel na divulgação do trabalho encetado nos municípios em prol do
desenvolvimento regional.
A uma visão centralista de certa imprensa nacional, que, não raro, ignora os problemas e as legítimas aspirações das populações locais, o Correio do Minho contrapõe uma profunda abordagem do país real, fazendo eco de necessidades e realizações das autarquias, associações, instituições e de um sem número de forças vivas que, com
muito menos meios, conseguem fazer muito mais para alavancar o bem-estar das pessoas.
Desejo, pois, que o Correio do Minho continue a prestar um excelente serviço à nossa região e às nossas gentes.
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1. Vila Verde é percorrido por rios com águas cristalinas, zonas ribeirinhas paradisíacas e praias fluviais com condições de veraneio
únicas.
2. A diversidade paisagística território de montanha, planícies verdejantes, vegetação abundante - e os vários trilhos existentes potenciam o desenvolvimento do turismo de natureza.
3. As 33 freguesias e uniões de freguesias apresentam monumentos
de uma beleza e de uma riqueza histórico-cultural ímpares.
4. Os centros urbanos das freguesias, requalificados e aprazíveis,
convidam a passeios a pé e a visitas aos monumentos, ao comércio e
aos espaços de restauração locais.
5. O artesanato é rico e multifacetado lenços de namorados; artigos
em linho; olaria/cerâmica pintada à mão; miniaturas e brinquedos em
madeira; instrumentos de música; peças em granito…
6. Os restaurantes concelhios oferecem a quem nos visita uma gastronomia de sabores únicos e imperdíveis que potencia e valoriza os
genuínos produtos da região.
7. Os espaços de turismo rural, pela sua localização privilegiada e
pelas excelentes condições de estadia que proporcionam aos seus
clientes, oferecem a maior garantia de momentos de lazer seguros,
entusiásticos e revigorantes.
As piscinas e as áreas de lazer municipais proporcionam inesquecíveis momentos de lazer.
8. O Centro de Dinamização Artesanal, a Casa do Conhecimento, a
Biblioteca Municipal e o Centro de Artes e Cultura são espaços culturais e educativos da sede concelhia a não perder.
9. O dinamismo cultural, as ricas tradições locais, a natureza idílica,
a ímpar hospitalidade das nossas gentes, a elevada qualidade da
gastronomia e dos espaços de turismo rural.
10. A firme aposta que está a ser feita na preservação do património
edificado e no urbanismo fazem de Vila Verde um concelho de eleição para um turismo sustentável e multifacetado, em alternativa ao
turismo de massas.
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10 Razões para visitar Vizela

VICTOR HUGO SALGADO
Presidente da Câmara Municipal de Vizela

“

É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Vizela se associa à comemoração do 94.º aniversário do jornal Correio do Minho, uma história ao serviço de
uma informação verdadeira, objetiva, diversificada e completa.
Não posso deixar de destacar o papel relevante que os jornais regionais e locais
têm desempenhado na formação da opinião pública, mas também na preservação
da identidade de uma comunidade.
A imprensa regional, e o jornal Correio do Minho é disso um exemplo, é determinante nos dias de hoje, não apenas pelo seu papel de serviço público, mas também pelo elo de ligação às comunidades locais, protegendo tradições e identidades e prestando informação de âmbito regional e local nas mais
variadas áreas de interesse público, como a saúde, a política, a educação, a economia, a cultura, entre
outras.
A comunicação social regional e local tem vivido nos últimos anos inúmeras dificuldades, sendo importante reconhecer a sua importância enquanto instrumentos promotores do desenvolvimento económico, social e cultural, na base regional, distrital e local.
Termino dando os parabéns ao Correio do Minho e seus colaboradores, à direção e demais jornalistas,
ao público e a todos os que têm contribuído para a sua longevidade, desejando que continue a ser uma
fonte de informação independente e plural.
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INVESTBRAGA APOSTA FORTE NA RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

CAPTAÇÃO E RETENÇÃO
DE TALENTO É O MOTE
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DÉRBI PELA EUROPA
VIZELA
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Victor Hugo Salgado quer
potenciar ‘Rainha das Termas’

VITÓRIA SC - MOREIRENSE (19H)

Publicidade

VIANA DO CASTELO

Homenagem
em dia de Foral

CENTURIUM

Jogos de Tabuleiro
são uma mais-valia
para todos os alunos
Págs. 6 e 7
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VILA VERDE

ABELO

1. Saborear Bolinhol Há mais de 130 anos que o Bolinhol faz parte
do património gastronómico de Vizela, concentrando em si caraterísticas históricas, culturais e económicas relevantes que merecem ser
protegidas, preservadas, valorizadas e promovidas. Um doce único
que é uma mais-valia gastronómica do Concelho de Vizela, da região
Norte e de Portugal. O Bolinhol é um tipo de pão-de-ló que se apresenta com uma suave cobertura de açúcar. Cobertura essa que resulta
da preparação de uma cuidada calda, posteriormente pincelada manualmente sobre a massa de refinada qualidade, levemente húmida.
Esta conjugação atribui ao Bolinhol um sabor inigualável, tornandose assim numa experiência sensorial memorável.
2. Beber vinho verde Em território vizelense existem três empresas
produtoras de vinho, dotadas de equipas experientes. Todas possuem
vinhas cuja qualidade é inegável e disponibilizam no mercado diferentes marcas que compreendem vinhos para diversificados gostos.
Ao longo dos tempos estas empresas têm arrecadado prémios a nível
nacional e internacional, com vinhos que dignificam a região do Vinho Verde.
3. Degustar Bacalhau à Zé do Pipo / Bacalhau de Vizela O Bacalhau à Zé do Pipo foi criado na década de 1940 por José Valentim,
apelidado de ‘Zé do Pipo’, dono de um restaurante tradicional na cidade do Porto. Chegou depois a Vizela quando Carlos Alberto Cabral
(2º Conde de Vizela, que concebeu a Casa e o Parque de Serralves) e
Delfim Ferreira (Conde de Riba D`Ave e 2º proprietário da Casa de
Serralves) recrutaram para esta cidade termal um cozinheiro, de modo a confecionar este prato.
4. Fazer um percurso em realidade aumentada A ‘App Avicella’,
que pode ser descarregada gratuitamente na App Store e no Google
Play, proporciona 16 experiências únicas em duas línguas, português
e inglês, com um sistema misto de marcadores e orientação georreferenciada, sendo uma aplicação inovadora de circuito turístico urbano.
5. Desfrutar das águas termais Vizela é desde há muitos anos conhecida como “Rainha das Termas de Portugal”. A presença de águas
termais remonta ao Séc. XVIII, sendo que em 1785 foram criadas as
primeiras instalações. Hoje as Termas de Vizela estão dotadas de
equipamento devidamente adequado às necessidades atuais. Com
uma imagem moderna, sem comprometer o seu caráter histórico.
6. Passear no Parque das Termas Espaço com uma área de 7,5 hectares de ar puro e biodiversidade, tendo sido construído entre 1885 e
1886. Delineado e plantado pelo floricultor e horticultor José M.
Loureiro e pelo jardineiro-paisagista Jerónimo M. Costa. É considerado como o ‘pulmão’ de Vizela, devido à sua vasta vegetação. Este
parque acompanha a margem direita do Rio Vizela.
7. Correr na Marginal Ribeirinha Espaço de lazer situado na margem esquerda do Rio Vizela, estando na margem contrária o Parque
das Termas. Intimamente ligado à Natureza, é constituído por uma
ecovia e uma ciclovia para utilização por parte de ciclistas e peões,
onde podem realizar atividades desportivas e de lazer. O grau de dificuldade dos percursos é baixo.
8. Passear e orar no Monte de S. Bento No dia 21 de Junho de
1999, Dom Eurico Dias Nogueira, Arcebispo de Braga, por decreto
próprio elevou as duas Capelas existentes no monte de S. Bento, uma
anterior ao Século XVI e outra do ano 1970, a Santuário de S. Bento
das Peras. Na área envolvente existem ainda dois miradouros para
apreciar o Vale de Vizela, um parque de merendas, uma Cista Romana e um costume antigo representado pela cor branca com que são
pintados diversos rochedos na encosta junto ao Santuário.
9. Ouvir a Banda da Sociedade Filarmónica Vizelense A banda de
música, agrupamento de maior representatividade da instituição e
granjeadora de grande prestígio entre o associativismo Vizelense e
não só, está vocacionada para qualquer tipo de evento musical, desde
o religioso ao popular, apresentando-se nas múltiplas atuações a um
nível considerado, pelo seu público, como bastante satisfatório.
10. Passear no centro urbano recém recuperado – Câmara Municipal implementou o Plano de Ação - Regeneração Urbana Sustentável, que integra um conjunto de intervenções integradas nos espaços
públicos, potenciando assim a sua atratividade e reforçando a identidade do centro para que esta não se perca ou sofra descaracterizações, dando uma nova vida a esta área.
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10 Razões para visitar
Arcos de Valdevez
1. Pessoas Os arcuenses são hospitaleiros, simpáticos e orgulhosos
das suas raízes.
2. Natureza - Parque Nacional Peneda-Gerês Entre o verde da flora encontramos aldeias centenárias, a Vila de Soajo, a Nª Sª da Peneda ou Sistelo, uma das 7Maravilhas de Portugal - aldeias.
3. História ‘Recontro de Valdevez’, ocorrido em 1141, um dos mais
importantes momentos na formação de Portugal.
4. Gastronomia e vinhos A carne da raça Cachena é a rainha da nossa gastronomia acompanhada de vinhos de excelência casta Loureiro
e Vinhão, terminando com uma das 7 Maravilhas Doces de Portugal
o ‘Charuto dos Arcos’.
5. Aventura A ecovia, os trilhos e os passadiços são o desafio perfeito para quem aprecia percursos espetaculares em plena natureza.
6. Cultura Arcos de Valdevez é palco de eventos e festivais contemporâneos coexistindo com o tradicional folclore ‘roda do vira’.
7. Prémios O reconhecimento obtido nos últimos anos por quem nos
visita que permitiu a obtenção de vários prémios em diversas categorias desde a gastronomia, a paisagem e destino de natureza.
8. Alojamento Alojamento quase familiar entre paisagens e espaço
naturais de elevada qualidade e grande diversidade.
9. Segurança Destino com consciência social, abertos, com mais natureza e menos multidões.
10. Destino inteligente Temos ao dispor de quem nos visita ferramentas tecnológicas de suporte para uma maior interação com o território, apps,wi-fi gratuito e soluções de realidade virtual ou realidade aumentada.

JOÃO MANUEL ESTEVES
Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Ex-libris do concelho

Pessoas e Natureza

Podiamos referir vários, o Património, Gastronomia mas as Pessoas e
a Natureza integrada no Parque Nacional Peneda Gerês, são definitivamente o ex-libris de Arcos de Valdevez.
As Aldeias de montanha, Vila de Soajo, a Peneda e a nossa aldeia
Rural, Sistelo 7 maravilhas de Portugal, com os socalcos de produção
agrícola "únicos", que lhe deram a alcunha de Tibete Português, são
locais verdadeiramente inigualáveis e de uma excelência paisagística
e cultural inesquecíveis.
Arcos de Valdevez guarda alguns dos trilhos mais bonitos do PNPG
que tanto podem ser percorridos a pé como de bicicleta. Entre eles figuram os Passadiços do Sistelo que, em menos de um ano, passaram
de um dos segredos mais bem guardados para um dos percursos pedestres mais emblemáticos do norte de Portugal. Por trilhos e ecovias
encontramos bosques, pontes medievais, ermidas, capelas, espigueiros, soberbas paisagens naturais e cascatas que convidam a banhos.
Em Arcos de Valdevez a viagem faz-se com tempo.

“

O Correio do Minho celebra 94 anos de existência.
Mais de 90 anos a comunicar a região, a aproximar comunidades e a divulgar as
suas vivências. Quero felicitar o jornal pelo trabalho realizado e por se manter
atento a tudo o que se passa nos vários municípios do Minho.
O Correio do Minho é um órgão de comunicação social de referência regional e
nacional.
Esta experiência garante-nos que, tal como nestes 94 anos de existência, o Correio do Minho continuará a levar a região até cada um de nós.
PARABÉNS pelo Trabalho Realizado e Votos de Muitos ÊXITOS FUTUROS.
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10 Razões para visitar
Caminha
1. As pessoas, o modo como abrem os braços, os sorrisos e as portas
das suas casas.
2. A paisagem que se desdobra em céu e monte, que nos deslumbra
com rios e mar.
3. A monumentalidade que sobrevive ao passar dos séculos e nos
agarra às raízes.
4. O peixe que vive no mar da Ínsua e nas correntes dos rios, trazendo-nos o sal de cada prato.
5. Os doces herdeiros das mãos das irmãs do Convento de Santa
Clara que pintam as mesas das esplanadas nas tardes soalheiras.
6. As praias que andam nas bocas do mundo e no coração de gerações que se apaixonaram nos nossos areais.
7. As tradições que urdiram a nossa personalidade em dádivas sucessivas de gerações que nunca deixaram de cantar, dançar ou rezar.
8. O vento que traz notícias do norte e afasta o mau agoiro, permitindo voar sobre o mar.
9. A Galiza aqui tão perto, tão perto que é nossa, tão nossa que nos
marca e enriquece como destino.
10. O futuro, que aqui é sempre largo, que aqui é sempre esperança,
que aqui é sempre nosso.

MIGUEL ALVES
Presidente da Câmara Municipal de Caminha

Ex-libris do concelho

As Pessoas

“

Uma Imprensa livre é a melhor defesa contra o populismo que ameaça a Democracia que tanto custou a conquistar. Uma Imprensa próxima é a melhor muralha contra a desinformação, contra a ocultação das pequenas grandes ameaças
ao nosso desenvolvimento enquanto comunidade.
O Correio do Minho tem estado sempre no lugar certo, no lado da Liberdade, da
Informação e das Pessoas. Sobretudo, das pessoas da nossa região. Parabéns por
mais um aniversário e por todo o trabalho que têm desenvolvido pela nossa gente.
Parabéns por ter a força e a juventude de quase 100 anos ao serviço das nossas estórias e da História da nossa população.

A maior riqueza do concelho de Caminha são as pessoas. Foram as
pessoas que se quiseram acomodar na nossa terra e construíram o
Castro do Coto da Pena ou Cividade de Âncora muitos séculos antes
da nacionalidade. Foram as pessoas que lutaram pelo foral que tornou Caminha na vila próspera que nos deixou a monumentalidade
que hoje podemos visitar. Foram as pessoas que viajaram pelas quatro partidas do mundo trazendo-nos os tesouros das nossas igrejas,
das casas senhoriais, a influência de diferentes povos que desaguaram na foz do nosso Minho. Foram as pessoas que se juntaram nas
leiras, cultivando o pão da terra e que se aproximaram do mar, tornando-se pescadores do peixe mais saboroso do mundo. Foram as
pessoas que descobriram as praias, a vantagem medicinal do iodo e
do sol, a benesse das férias, a alvorada do turismo. Foram as pessoas
que continuaram sempre a dançar, a cantar e a rezar, mantendo as tradições que perduram até aos nossos dias. Foram as pessoas que apuraram os sabores, melhoraram os cardápios da avó e introduziram todas as novidades da nossa cozinha. Foram as pessoas que cuidaram
dos montes, dos rios, do mar, mantendo-os limpos e lindos para que
neles possamos andar ou mergulhar. Foram as pessoas que moldaram
as paisagens, mesmo que nela tenham decidido nada estragar. São as
pessoas, sempre as pessoas, que definem o caráter de uma terra. A
maior riqueza do concelho de Caminha são, sempre foram, as pessoas.
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10 Razões para visitar Melgaço
1. Melgaço é uma terra rica em tradições, histórias, lendas e testemunhos de vivências passadas.
2. É detentor de uma rica e saborosa gastronomia: paladares provenientes dos melhores produtos, que mantém vivos os costumes e tradições de Melgaço.
3. As razões naturais de microclima e solo proporcionam a esta região produzir uma das mais nobres castas brancas portuguesas, a casta alvarinho.
4. Melgaço é um destino de natureza por excelência, com caraterísticas geográficas e geológicas.
5. Uma posição de destaque de entre todos os subdestinos do Porto e
Norte de Portugal e ligação à Galiza.
6. Aqui é possível praticar os desportos de rio e montanha mais exigentes, durante todo o ano, ao sabor de um Alvarinho único e do fumeiro de Melgaço.
7. Melgaço está inserido na Área Protegida mais importante de Portugal, o PNPG – Parque Nacional Peneda Gerês, consagrado pela
UNESCO Reserva Mundial da Biosfera.
8. Melgaço goza de um raro e inigualável património histórico.
9. Melgaço tem uma estância termal.
1o. Quem visita Melgaço tem uma variedade de alojamentos: entre
hotéis, turismo rural e campismo.

MANOEL BATISTA
Presidente da Câmara Municipal de Melgaço

Ex-libris do concelho

Alvarinho

“

É indiscutível o papel da imprensa regional nos dias de hoje, quer pelo papel de
serviço público que presta, quer como guardiã de tradições e identidades. À imprensa regional cabe a importante missão de prestar informações de âmbito regional e muitas vezes local que nenhum outro meio de âmbito nacional faz de forma tão profunda e completa.
Num mundo onde a globalização está instalada, e a massificação da informação é
uma realidade, a imprensa regional assume um papel decisivo. Como observa Carlos Camponez,
“quando as notícias longínquas nos chegam à hora dos noticiários da noite, apercebemo-nos de que
nada sabemos do que se passou ao fundo da nossa rua”.

ST.º ANTÓNIO

Vilaverdenses unidos
a “santo especial”
Pág. 8
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O alvarinho é o ex-libris de Melgaço.
As razões naturais de microclima e solo fizeram da sub-região de
Monção e Melgaço, não só o berço, mas o solar do Alvarinho, pois
proporcionam a este vinho uma elevada tipicidade. Aqui nascem vinhos de elevadíssima qualidade.
Melgaço é um Município rural que aposta essencialmente no desenvolvimento sustentável, tendo o vinho Alvarinho um papel vital neste desenvolvimento. A casta Alvarinho veio trazer à agricultura um
novo e indiscutível impulso de progresso e riqueza. A aceleração do
crescimento dos últimos anos foi decisiva para a evolução socioeconómica do concelho.
O vinho alvarinho representa para muitos dos atuais produtores
uma vivência, uma tradição e um legado dos antepassados.
Há 25 anos que Melgaço celebra o alvarinho: a Festa do Alvarinho
e do Fumeiro tem-se afirmado ao longo dos anos. Um evento que, de
ano para ano, atrai cada vez mais entusiastas, sem nunca perder a sua
identidade e sempre focada na promoção e valorização da região e
das suas principais caraterísticas. Dos vinhos alvarinho, ao fumeiro e
ao artesanato, passando pelo turismo e pela gastronomia, a Festa do
Alvarinho e do Fumeiro reúne as características populares que estiveram na sua origem e a evolução natural assinalada ao longo dos
anos. Durante três dias assiste-se a uma mostra dos produtos locais
ao Minho, a Portugal e ao mundo. É um evento incontornável na rota
das festas gastronómicas do país.

COVID-19

Espaços de acolhimento
perto de fechar portas
Págs. 4 e 5
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10 Razões para visitar Monção

Vinho Alvarinho
Monção é o Berço do Alvarinho, vinho personalizado que se distingue dos demais pela cor citrina, paladar leve e fresco, aroma frutado,
e agradável e persistente pós de boca. Pela sua originalidade, é um
dos melhores vinhos do mundo, estando presente nos principais mercados. Produzido na Região dos Vinhos Verdes, o Vinho Alvarinho,
nascido na Sub-Região de Monção e Melgaço, é um vinho excelente
para acompanhar marisco ou como aperitivo. Acompanha também
pratos de peixe e carnes brancas. Para estas, será aconselhável um Alvarinho de idade e mais robusto. Com várias empresas dedicadas à
produção de Alvarinho, este produto vínico representa uma importante mais valia económica para muitas famílias monçanenses. Algumas vivem exclusivamente da sua exploração, através da comercialização de marcas próprias. A maioria complementa o seu rendimento
com a entrega das uvas nas adegas. A presença do Alvarinho é uma
constante na vida dos monçanenses e uma presença marcante na paisagem concelhia. São inúmeros os campos de cultivo desta uva mágica, sem igual. A sua promoção é feita pelos produtores e pelo Município que, no primeiro fim-de-semana de Julho, organiza a Feira do
Alvarinho, a Maior Wine Party de Portugal. O Museu do Alvarinho,
na Praça Deu-la-Deu, é um equipamento relevante e defensor do vinho Alvarinho, aberto a munícipes, turistas e apaixonados.

Presidente da Câmara Municipal de Monção

“

O (quase) centenário “Correio do Minho” é uma referência do jornalismo na nossa região. Durante décadas, as suas páginas relataram os grandes acontecimentos nacionais e regionais, assumindo-se como uma voz interventiva, reivindicativa e defensora de todos os minhotos.
Num percurso longo, com altos e baixos, o jornal soube superar os obstáculos e
adaptar-se à realidade cultural e social de cada época. Certamente que houve momentos difíceis, como hoje, mas a vontade e a persistência dos seus profissionais fizeram com que se
escrevesse certo por linhas, muitas vezes, tortas.
Bem hajam por acreditarem e fazerem. Monção agradece o vosso esforço. Parabéns pelo 94.º aniversário. Felicidades à administração, à direção, ao corpo redatorial e ao departamento comercial.
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MONÇÃO ESPECTÁCULOS PROMOVERAM CONCELHOS DA REGIÃO

FÓRUM DESPORTO

ALTO MINHO
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Ex-libris do concelho

ANTÓNIO BARBOSA

Publicidade

NO BOM JESUS

FLÁVIO FREITAS

1. Centro Histórico O centro histórico de Monção tem um encanto
muito especial que convida a uma visita demorada. Com início junto
à Estátua da Danaide/Brasão de Deu-la-Deu, deixe-se levar por um
percurso surpreendente.
2. Freguesias Com 33 freguesias dispersas pelo núcleo urbano e pelas áreas geográficas do Vale do Gadanha e do Vale do Mouro, o concelho tem muito para oferecer para quem nos visita e pretende passar
um tempo agradável na Terra de Deu-la-Deu, Alvarinho e Termas.
3. Gastronomia Classificada como “Património Nacional”, a gastronomia surge como marco diferenciador da herança cultural de um povo. Falar dos sabores tradicionais é viajar pelos maravilhosos aromas
de pratos confeccionados com saber, minúcia e requinte.
4. Termalismo O Balneário Termal de Monção, com os seus banhos
de águas quentes e sulfurosas, são a melhor forma de cuidar de si. Por
dentro e por fora. Neste edifício sentem-se os benefícios que estas
águas “miraculosas” proporcionam.
5. Ecopista do Rio Minho A Ecopista do Rio Minho junta a memória ferroviária com uma beleza exuberante, sendo um percurso superior a vinte quilómetros colado àquele troço de água internacional.
Muito procurada, tem merecido rasgados elogios dos utilizadores. .
6. Núcleo Museológico “Torre de Lapela” A Torre de Menagem de
Lapela - Núcleo Museológico “Torre de Lapela” - revela postura imponente e silhueta elegante, proporcionando paisagem deslumbrante
sobre o rio Minho, casario tradicional de Lapela e margem galega.
7. Santo António de Vale de Poldros A Branda de Santo António de
Vale de Poldros, em Riba de Mouro, é um conjunto arquitetónico de
inestimável valor patrimonial, constituindo um óptimo exemplo de
povoamento de transumância: povoados de montanha para onde os
vigias (brandeiros) levavam o gado durante os meses de verão.
8. Palácio da Brejoeira Uma visita a Monção não pode terminar
sem passagem pelo Palácio da Brejoeira, grandiosa moradia construída no início do século XIX.
9. Parque das Caldas Na sede do concelho, o Parque das Caldas reserva um conjunto de atractivos para a passagem de momentos agradáveis. Servido por balneário termal, complexo de piscinas municipal e parque desportivo para a prática de futebol e ténis, dispõe ainda
de parque infantil e, no verão, piscina descoberta.
10. Monçanenses Por muito que haja para oferecer, o maior tesouro
da terra são os seus habitantes. Dinamizam a economia, promovem
os valores endógenos, defendem as suas tradições e atraem visitantes.
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10 Razões para visitar
Paredes de Coura

Ex-libris do concelho

Os Courenses
Para alguns somos música, boa música, o melhor festival do mundo,
mas somos mais do que isso. Somos Coura de A a Z, da Adelaide ao
Zé. Somos Coura, terra de talento com sede, de pessoas que constroem projetos como o “Paredes de Coura Lego® Fan Weekend” que só tem paralelo em Köbe, no Japão, e Skærbæk, na Dinamarca -,
ou o Mundo ao Contrário e a Escola do Rock, mas também as gentes
que traçaram e souberam preservar esta paisagem de que tanto nos
orgulhamos e que mereceu a atenção do Conselho da Europa.
Somos Coura, terra onde se ensina movimento e música clássica, antes de se aprender a ler e a escrever. Terra de empreendedores, de inovadores, de gente que sabe derrubar barreiras e muros que prendem.
Os Combates de Travanca, quando em 1662 os courenses rechaçaram
o exército castelhano, são exemplo da fibra das suas gentes.
É esta gente de garra, que sabe contrariar as adversidades, que soube
tornar Coura uma terra exportadora, fruto de uma indústria que leva a
assinatura dos operários e artesãos a todos os cantos do Mundo.
São estas mesmas pessoas que noutros tempos procuraram outras paragens para obter melhor bem-estar para os seus, emigrando para terras distantes ou deslocando-se para a cidade grande - são muitos os
restaurantes liderados por courenses na capital -, e que também investem a criatividade na sua terra, dando alma ao Festival de Paredes
de Coura que há muito transpôs em notoriedade as fronteiras do país.
Somos todos diferentes e deixamos, de geração em geração, a marca
distintiva do ser courense. Todos os dias, içamos a bandeira do que
somos, deixando cair as paredes que nos cercam. Somos courenses.

VÍTOR PAULO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura

“

Nos 94 anos do Correio do Minho, quero felicitar todos os que diariamente trazem até nós este jornal.
Nestes tempos de pandemia e de populismos, em que as notícias falsas e os especialistas de bancada tantas vezes enxameiam as redes sociais, nunca como hoje
a imprensa séria e próxima das comunidades foi tão importante para garantir o
escrutínio à democracia e aos acontecimentos dos dias difíceis que enfrentamos.
Não me canso de repetir que a democracia não é uma herança. É uma conquista diária que exige eterna vigilância e a comunicação social tem aqui um papel fundamental com o seu olhar atento, crítico e
construtivo da atividade política. Um olhar que implica obrigatoriamente a dignificação da classe jornalística e de todos os trabalhadores dos órgãos de comunicação social.
Parabéns Correio do Minho.

BRAGA
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DE 50% DOS PASSAGEIROS
Págs. 6 e 7

Correio

Publicidade

do Minho.pt
QUARTA 17 JUNHO 2020 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXXI Série VI N.º 11480 DIÁRIO € 1,00 IVA Inc.

FIRMINO MARQUES DESVENDA AS NOVIDADES DO SÃO JOÃO DE BRAGA DENTRO DE PORTAS

“FICARÁ NA HISTÓRIA”
Págs. 4 e 5

DR

Visitar Paredes de Coura significa ser bem-recebido, ser cumprimentado por todos como se de um vizinho se tratasse.
Gastronomia sem paredes, marcada pela coragem de quem respeita
o passado, mas desbrava caminhos diferentes para oferecer alternativas de vida mais sustentáveis que respeitam as diferenças de todos.
Loja CouraMe, dos biscoitos às compotas, dos acessórios às peças
de joalharia, do fumeiro tradicional às mais criativas propostas vegan, da cosmética ao artesanato contemporâneo, das peças decorativas aos licores e à broa, tudo isto faz de COURAME a marca distintiva dos produtos de Paredes de Coura.
Paisagem Protegida do Corno de Bico, lugar mágico, com um dos
mais belos carvalhais da Europa, onde fauna e flora convivem em
saudável harmonia com vento, sol e céu.
Praia Fluvial do Taboão, nas margens do rio Coura, um recanto
aprazível que tem tido a maior projeção planetária, pela partilha de
imagens que ultrapassam as fronteiras do concelho e do país, ou não
estivesse intimamente ligado ao Festival que, desde há 27 anos, é
uma marca emblemática de Paredes de Coura.
Centro Mário Cláudio, no lugar de Venade, em Ferreira, onde se
concentra o acervo documental do autor, colocado à guarda do Município.
Casa Grande de Romarigães, a Quinta do Amparo, na Freguesia de
Romarigães, legado arquitetónico de cariz barroco e cenário de efabulação da crónica romanceada de Aquilino Ribeiro, porventura o
maior romancista do século XX.
Eira Comunitária, na freguesia de Porreiras, preserva a memória de
outros tempos neste concelho conhecido como “Celeiro do Alto Minho”..
Capela do Divino Espírito Santo, edifício do século XVIII, que
acolhe a “Real Confraria do Divino Espírito Santo”. Restaurada no
período do barroco setecentista e reedificada no século XVIII.
Caminho de Santiago, pelo qual se pode admirar os tradicionais
moinhos de água, a Calçada Romana, a Igreja Românica de Rubiães
e, logo depois, a Ponte Romana/Medieval de Rubiães.

ESPOSENDE

PAREDES DE COURA

VIANA DO CASTELO

Apúlia é destino
favorito para férias

Ligação à auto-estrada
concluída em 2021

Dragagem soluciona
estaleiros navais
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10 Razões para visitar
Ponte da Barca
1. Património Edificado O património monumental do concelho é
de grande riqueza. A ponte ocupa lugar de relevo por se tratar de uma
das mais importantes pontes medievais do país. Mas é possível encontrar casas senhoriais, o Castelo e os Espigueiros do Lindoso, a
Igreja Matriz, o Pelourinho e o Antigo Mercado, entre muitos mais
exemplares do património edificado existente no concelho.
2. As gentes de Ponte da Barca gente hospitaleira de “saber receber” ímpar, muito característico desta região do Alto Minho.
3. Natureza e Parque Nacional da Peneda Gêres O reconhecimento do valor do património natural do concelho encontra metade do
seu território inserido na exuberância da vida selvagem da área do
Parque Nacional da Peneda-Gerês, Reserva Mundial da Biosfera.
4. Gastronomia e Vinhos Na gastronomia, de entre todas as especialidades, merece destaque o Cozido à Portuguesa, o Sarrabulho, o Cabrito da Serra Amarela, a Posta Barrosã e a lampreia, a que se junta a
excelência dos vinhos verdes da região.
5. Tradições Ponte da Barca é das regiões mais ricas no que toca a
testemunhos vivos de uma cultura que se combina com as mais ricas
e variadas tradições e manifestações populares e religiosas: a Romaria de S. Bartolomeu, a Desfolhada Minhota, nas freguesias de Bravães e de Lavradas, a Malhada Tradicional, em Lindoso, o Pai Velho,
entrudo tradicional da freguesia de Lindoso; a Feira do Mel, na sede
do concelho, a Feira do Linho, a 23 de Agosto, entre outras.
6. Desporto aventura Uma das melhores formas de conhecer recantos mais secretos e apaixonantes é a visão no sentido do Rio Lima para as suas margens. Aqui pode-se praticar atividades desportivas e ter
emoções que nunca mais vai esquecer.
7. Aldeias Remotas de que são exemplo Germil e Ermida onde, para
além de encontrar paisagens de cortar a respiração, um paraíso dentro
do paraíso, ainda se preservam os verdadeiros valores de viver em
comunidade e onde tradições vivas resistem ao passar dos tempos.
8. Praia fluvial do Rio Lima a bordejar a vila, a praia fluvial é bastante reconhecida a nível nacional pelas suas condições ideais para
desfrutar do sol naqueles dias fantásticos de verão.
9. Trilhos adequados a todas as idades, com distintas extensões e
adaptáveis às atividades em desporto ou lazer, mas em todos pode
desfrutar da melhor paisagem e o prazer do contacto com a natureza.
10. Berço de ilustres portugueses Alem dos irmãos poetas, Frei
Agostinho e Diogo Bernardes, Fernão de Magalhães, navegador da
circum-navegação, é também um ilustre filho da terra.

Ex-libris do concelho

Ponte Medieval
Situada nos limites de Ponte da Barca, na região do Alto-Minho, esta
histórica Ponte situa-se sobre o Rio Lima numa paisagem idílica, de
grande beleza natural.
De facto o topónimo da vila foi inspirado nesta mega construção,
que substitui uma antiga barca de passagem que assegurava a travessia de pessoas e bens desde tempos remotos. Com a construção da
ponte, perdeu-se grande parte do uso das barcas, mas manteve-se a
memória toponímica.
A Ponte reforça a sua importância no domínio comercial, constituindo um forte ponto de passagem, centro e eixo regional na direcção do litoral.
Ponte da Barca foi também local de passagem de peregrinos e fieis,
por ser local de cruzamento de dois caminhos de ligação a Santiago
de Compostela.
Hoje em dia classificada como Monumento Nacional, a estrutura
foi alvo de fortes remodelações nos séculos XVIII e XIX.
É constituída por dez arcos quebrados ou plenos, desiguais entre si,
conservando apenas da construção medieval oito arcadas. No centro
estão duas lápides, uma com as armas de Ponte da Barca, outra com a
esfera armilar.

AUGUSTO MARINHO
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca

“

Em nome da Câmara Municipal de Ponte da Barca e em meu nome pessoal congratulo o Correio do Minho e toda a equipa que trabalha diariamente para que este jornal de referência na região continuem nas bancas, com a atualidade regional e com o jornalismo de excelência que sempre nos habituou.
Com todas as mudanças que se impõem atualmente e cada vez mais exigentes ao
nível da comunicação digital, meios preferências para obter e difundir informação, manter este diário há quase um século constitui, decididamente, um ato de preserverança, profissionaismo e rigor, cujo contributo é muito positivo para a promoção e projecção do Alto Minho.
Um bem haja aos empreendedores pioneiros deste projeto e a todos os profissionais sucessores.
Votos de continuação de muitos sucessos.
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10 Razões para visitar
Ponte de Lima

Ex-libris do concelho

Gastronomia
Entre ruas com passado, mesas com tradição e uma história milenar,
Ponte de Lima propõe um roteiro pela rede gastronómica da Vila herdeira de tradições, da qual constam dezenas de restaurantes, onde o
Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima é Rei. O ‘savoir faire’ e a autenticidade deste prato ancestral, ex-libris da Vila minhota,
atraem anualmente milhares de visitantes.
Num conceito ligado à terra e à tradição, este prato faz-se acompanhar de enchidos e fumados, tornando-se num verdadeiro motor do
desenvolvimento económico da região. Distinguido de entre as várias
marcas portuguesas e ícones de referência nacional, com o “Prémio
Cinco Estrelas Regiões”, consecutivamente, nos últimos dois anos, o
prato não dispensa o arroz, o sangue, a galinha, a vaca minhota e o
porco bísaro como ingredientes essenciais.
A iguaria que terá nascido em meados do século XIX, com uma receita que as gentes da terra souberam manter inalterável ao longo dos
anos, desenvolveu-se num contexto intimamente ligado à agricultura,
à época das colheitas e à matança do porco, tendo posteriormente
passado da cozinha familiar, à profissionalização.
Ponte de Lima é um grandes polos gastronómicos do país, agradando um vasto receituário, do qual constam ainda a Lampreia à Bordalesa, o Arroz de Lampreia, o Bacalhau de Cebolada, e o Leite-Creme,
mas em simultâneo, por ser o epicentro dos Vinhos Verdes.

VICTOR MENDES
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima

“

A caminho de um século de palavra, independente no setor de atuação, com uma
firmeza de propósito inabalável, o Jornal Correio do Minho, celebra hoje, 94
anos de compromisso com a verdade.
A manhã de 6 de Julho de 1926 ditou a memória de um jornal, que ainda hoje
certifica um quadro perene de valores, testemunha de um século de resistência,
marcado por períodos intensos e conturbados, que em si instigaram a adaptabilidade, e a capacidade de inovação.
O Município de Ponte de Lima, congratula este meio, na espectativa de continue a guiar os caminhos
do amanhã, enquanto instrumento de bem público.
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FLÁVIO FREITAS

1. Enoturismo Os Vinhos Brancos Loureiros, únicos e reconhecidos
mundialmente têm como Ponte de Lima a sua capital.
2. Alojamento Desde os hotéis mais modernos às pousadas mais rurais, relaxe e sinta-se em casa nesta Vila que é Berço de Turismo de
Habitação Nacional.
3. Espaços Verdes Esta é a Vila jardim que se destaca pelos seus
imensos espaços verdes e pela beleza da sua flora e dos seus jardins,
apresentando de Maio a Outubro de cada ano o Festival Internacional
de Jardins. Único a nível nacional, este evento consiste na exposição
de 12 jardins efémeros.
4. Ecovias São estas rotas pedestres que nos dão a conhecer os mais
belos recantos desta Vila.
5. Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro Abrangendo várias freguesias do concelho, numa região marcadamente rural e em que os valores ambientais e patrimoniais se conjugam em pleno, a Área de Paisagem Protegida das Lagoas de
Bertiandos e S. Pedro de Arcos, com acessos pela Estrada Nacional
202 (Ponte de Lima — Viana do Castelo) e pela A27 (Nó de Estorãos), é um marco nacional em termos de educação ambiental e de
preservação da natureza.
6. Rede Museológica A identidade e a história do Museu do Brinquedo e do Museu dos Terceiros, despertam a curiosidade dos mais
novos aos mais velhos.
7. Turismo Equestre A Feira do Cavalo, desde 2007 celebra a vida
equestre em Ponte de Lima. Da Feira do Cavalo ao Horseball, é nesta vila que se vive o auge da vida equestre nacional.
8. Turismo Náutico Disponibiliza um conjunto de atividades de ar
livre, destinadas a todos aqueles que se queiram divertir praticando
desporto em plena harmonia com uma paisagem natural deslumbrante.
9. Caminho de Santiago Desde a idade média a guiar aqueles que se
aventuram pelos seus troços, numa caminhada com destino à indulgência, Santiago de Compostela.
10. Feiras Novas Consideradas como o maior congresso ao vivo da
cultura popular em Portugal, a tradicional romaria que se celebra tanto de noite como de dia é a festividade mais vibrante da região do Alto Minho.

PONTE DE LIMA MANTÉM TRADIÇÃO SECULAR

‘VACA DAS CORDAS’ ATRAIU
MILHARES AO CENTRO DA VILA
Pág. 19
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10 Razões para visitar
a Euro-cidade
1. Fortaleza de Valença Conhecer a Fortaleza de Valença é percorrer
as memórias de 2000 anos das páginas mais marcantes das aventuras
históricas de Portugal e Espanha. É uma das principais fortificações
militares da Europa, com cerca de cinco quilómetros de perímetro
amuralhado, sobranceira ao rio Minho, frente a Tui.
2. Ponte Rodo-Ferroviária Internacional ou Ponte Metálica sobre
o Rio Minho, que liga Valença a Tui, constitui um importante sinal de
progresso e modernidade. Só em 1879 é que os governos de Portugal
e Espanha chegam a acordo para a construção desta importante via.
3. Estátua de S. Teotónio A estátua de S. Teotónio é uma escultura
do séc. XX e evoca a figura do 1.º Santo Português - o inspirador e
protector da nacionalidade.
4. Ecopista do Rio Minho Um corredor verde, junto ao Rio Minho,
proporciona uma aventura, por uma natureza exuberante ribeirinha,
pela 3.ª melhor via verde da Europa.
5. Caminhos de Santiago Valença é ponto de confluência do Caminho Central Português e da Costa, com marcas jacobeias únicas, espelhadas em monumentos, histórias e lendas. Aqui sente-se a magia
do caminho com momentos tão singulares como o estar com um pé
em Portugal e outro em Espanha.
6. Catedral de Santa Maria é uma construção tão impactante contida no Centro Histórico de Tui. Um ponto alto da visita à Catedral é
apreciar o belo pórtico presente na entrada principal.
7. Centro histórico de Tui declarado conjunto histórico-artístico pelo Ministério de Cultura da Espanha, representa um exemplo clássico
de urbanização medieval e a presença de elementos religiosos também marca essa época.
8. Mirante situado no Parque da Alameda é, sem dúvida, o melhor
local para se observar o Rio Minho. Dali pode ver a cidade de Tui, o
Rio Minho e a cidade de Valença.
9. Passeio Fluvial é uma obra que foi realizada recentemente em Tui
e que tornou a caminhada pelas margens do rio uma atracção.
10. Parque da Alameda é uma área arborizada que se localiza atrás
do Convento de Santo Domingo, em Tui. Para chegar até o Parque da
Alameda será necessário passar pelos Jardins de Troncoso.

Ex-líbris da Euro-cidade

Caminho de Santiago
é marca da identidade
O Caminho de Santiago é uma das marcas da identidade da Euro-cidade. As rotas de peregrinação do Norte de Portugal confluíam sempre em Valença. Existem até testemunhos/vestígios que documentam
a tradição jacobeia: em Fontoura o Senhor dos Caminhos e o Cruzeiro Setecentista com o cajado e a vieira; em Cerdal a ponte
romano/medieval; em Arão o lugar da Albergaria; e em Valença a
Fortaleza, a Pedra Jacobeia do Cais e a Ponte Metálica Internacional.
Estas são marcas da história e da simbologia jacobeia, associadas a
muitas lendas como a da Rainha Santa Isabel e da Fonte Santa.
A Euro-cidade constituída por Valença e Tui registou, em 2019,
mais de 88 mil peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela.
Só o ano passado, 88.310 peregrinos passaram ou começaram a sua
peregrinação na Euro-cidade.
O número de peregrinos tem crescido sempre. Se no ano passado
foram 88.310 os que chegaram a Santiago e pediram a bula compostelana, em 2014 eram 35.494 mil oriundos de todos os cantos do
mundo.
A história e simbologia jacobeia que Valença e Tui aportam há séculos, com autenticidade às peregrinações para Santiago, muito tem
contribuído para alcançar estes números. Associada à história, às
marcas patrimoniais, o aspecto lendário e de cultura popular fazem
parte indissociável de Valença e Tui.

TUI E VALENÇA
Povo raiano voltou a dar as mãos

“

Três meses e meio depois, os povos raianos de Valença e de Tui voltaram a dar
as mãos. Desde o passado dia 1 de Julho já se pode circular na ponte centenária
que liga as duas cidades.
O retirar das barreiras de protecção do lado português, trabalho realizado pela
GNR, foi um “momento histórico para todos”.
O povo de Tui e de Valença voltou a juntar-se à meia-noite do passado dia 1 de Julho. Do lado de Espanha, com uma hora de avanço, foram muitos os habitantes de Tui que se deslocaram a pé e fizeram questão de aguardar nas barreiras na margem portuguesa. As barreiras foram retiradas e depressa começaram a passar peões e viaturas.
A ponte “é mais uma rua que une duas cidades”, por isso, o povo de um lado e de outro da ponte não
aceitou o fecho daquela ligação. Foram tempos “muito duros” psicologicamente e economicamente,
porque as pessoas estão habituadas umas com as outras e tudo isto causou imensos transtornos.
Na manhã da passada quarta-feira, a movimentação já era bem visível. As matrículas dos carros e a
língua de cada lado da ponte já faziam perceber que “tudo voltou à normalidade”.
Pelas ruas de Valença e de Tui já se notava “toda a diferença”. “Nos cafés, nas lojas e até na feira, que
se realiza às quartas-feiras em Valença, já se notava bem o movimento. Os “irmãos espanhóis” estavam ansiosos por passar a ponte, tal como os portugueses estavam ansiosos por ir até Tui.

BRAGA PARQUES INFANTIS
Violações à interdição estão
a deixar autarcas preocupados
Págs. 4 e 5

VIEIRA DO MINHO
Oferta turística esgotada
nos meses de Págs.
Julho
6 e 7e Agosto
Pág. 10

VIANA DO CASTELO
Avança recuperação ecológica
de cinco monumentos naturais
Pág. 11
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10 Razões para visitar
Viana do Castelo

Templo-Monumento
de Santa Luzia
O Templo-Monumento de Santa Luzia é, indubitavelmente, o maior
postal de Viana do Castelo. Assume-se como o nosso grande ex-libris, imagem de referência em Portugal e em todo o mundo. O templo, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, é visível a quilómetros
de distância, como que dando as boas-vindas a quem entra na cidade.
A construção teve início em 1904 e estendeu-se até 1959. A autoria
é do arquiteto Miguel Ventura Terra, tendo-lhe sucedido o arquiteto
Miguel Nogueira, após o falecimento do seu mestre em 1919.
A tipologia arquitetónica é de inspiração românico-bizantina, integrando-se na arquitetura revivalista que marcou a viragem de século.
Pode-se subir ao Monte de Santa Luzia de funicular, de viatura ou
através do escadório.
Do topo do monte, junto ao Templo-Monumento, vislumbra-se uma
vista ímpar. O panorama foi mesmo considerado pela National Geographic Magazine como o 3.º mais belo do Mundo.

Presidente da Câmara Municipal de Vana do Castelo

A imprensa regional tem um papel imprescindível para a formação e para o desenvolvimento da comunidade onde está inserida. O jornalismo tem o peso social
importante de ser o canal entre a sociedade e o poder, ajudando a promover a
construção de uma sociedade mais informada e mais desenvolvida.
Por isso, é sempre com agrado que vejo os nossos jornais a assinalarem mais um
ano de existência, com a certeza de que o entusiasmo com que abraçam a missão
se renova a cada dia. O Correio do Minho, que assinala agora o 94º aniversário,
tem sido fundamental para que a nossa comunidade tenha acesso às informações, aos eventos e às
iniciativas que fazem a diferença.
Ao longo de todos estes anos, tem sido como uma referência na imprensa escrita regional, assumindo
a sua missão de formar e informar com dedicação, brio e honestidade.
Deixo votos de parabéns a todos aqueles que, ao longo destes 94 anos de história, contribuíram para
o crescimento e sucesso do Correio do Minho. Agradeço o empenho que colocam diariamente na promoção de um jornal de referência, que faz a diferença e que impulsiona a região.

“

BARCELOS

Autarca retoma
funções e quer ir
à câmara presidir
às reuniões
Pág. 10
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ESTÁGIO PRÉ-ÉPOCA
SC BRAGA

DIOGO VIANA:
“CHEGUEI
NA ALTURA CERTA”
Págs. 18 a 20

GUIMARÃES

Arrancaram
as obras na escola
de Fafião
Pág. 12

ELECTRIFICAÇÃO DO TROÇO ENTRE NINE E VIANA DO CASTELO ESTÁ CONCLUÍDO

FLÁVIO FREITAS

Ex-libris do concelho

JOSÉ MARIA COSTA

FAMALICÃO

NOS TRILHOS DA EUROPA
FERROVIÁRIA

Alimentação
à base de farinha
de insecto vence
concurso Jump
Pág. 13
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Destino das
Convertidas
gera reservas
em Braga
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DR

A Beleza Natural é um dos grandes atrativos, já que o concelho concilia, na perfeição, o mar, o rio Lima, e a montanha. Os nossos trilhos, pelo meio da natureza, os percursos pedestres e equestres, são
propostas irrecusáveis.
As Praias de Viana do Castelo são reconhecidas em todo o mundo
pela qualidade apresentada e pelo facto de convidarem à prática de
desportos náuticos diversos. O concelho conta com uma extensa costa que oferece praias de elevada qualidade que ostentam, nesta época
balnear, 8 bandeiras azuis e 7 bandeiras “Qualidade de Ouro”.
Sendo Viana do Castelo uma cidade náutica, os Desportos Náuticos
ligados ao rio e ao mar assumem-se, cada vez mais, como a força motriz do turismo desportivo. Aproveitando a excelência dos quatro
centros náuticos do concelho, o remo, a canoagem, o surf e a vela.
No centro histórico da cidade, os Museus ganham lugar de destaque.
O Museu do Traje apresenta os trajes populares rurais do concelho e
recebe visitantes de todo o mundo. Também o Museu de Artes Decorativas apresenta uma coleção de excelência, já que alberga uma impressionante coleção de mobiliário e cerâmica dos séculos XVIIXVIII, entre os quais se destacam valiosas peças de porcelana azul
portuguesa. O navio-museu Gil Eannes, atracado na antiga doca comercial, apresenta-se como um museu flutuante e atingiu, este ano, 1
milhão de visitantes.
Sendo este um concelho de Tradição, a Romaria d’Agonia apresenta-se como a sua maior montra. A rainha das romarias é grandiosa em
programação, no número de visitantes, na força da tradição do traje à
vianesa, no peso do ouro que as mordomas exibem ao peito.
A Gastronomia é sobejamente conhecida e os vinhos verdes são
constantemente elogiados. O Bacalhau à Viana, o peixe fresco apanhado pelos nossos pescadores, os petiscos regionais, a Torta de Viana e os vinhos assumem-se como propostas irresistíveis.
Este é um concelho de gente que sabe receber, onde impera a Hospitalidade. Viana do Castelo é uma cidade acolhedora e que, agora,
mais do que nunca, abre os braços para receber aqueles que a procuram.
O Caminho Português da Costa tem permitido a gente de todo o
mundo conhecer a nossa cidade e o concelho.
Em contexto de pandemia, a Segurança tem sido essencial para a retoma económica do concelho. Por isso, espaços municipais ostentam
o selo “Safe & Clean” e mais de 1.200 empresas aderiram ao programa “Comércio Seguro”. A higienização dos espaços públicos tem sido promovida com afinco e elevado sentido de responsabilidade.
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10 Razões para visitar
Vila Nova de Cerveira

Ex-libris do concelho

Castelo de Cerveira
Com o slogan, arte e beleza natural, Vila Nova de Cerveira tem de ser
vivido como um todo, desfrutando de cada componente: arte, natureza, história, património, cultura, tradições, desporto, gastronomia…
singularidade que oferece uma experiência inesquecível.
Podemos falar do Castelo de Cerveira, mandado construir por D.
Dinis em 1321 em pleno centro histórico, como a ‘jóia da coroa’ do
património edificado do concelho; da Bienal Internacional de Arte de
Cerveira, palco de uma verdadeira revolução cultural desde 1978, como o ex-libris de património imaterial; da escultura de ‘O Cervo’, do
Mestre José Rodrigues, localizada num dos pontos mais altos, no Alto do Crasto, como o ícone histórico e de contemporaneidade artística; do Rio Minho como um diamante natural e histórico ainda por lapidar, por proporcionar uma vivência de contrastes da paisagem
transfronteiriça, através da Ecopista que abraça a sua margem. Portanto, somos turismo de natureza com atividades de lazer entre o rio
e a montanha; somos turismo religioso pela riqueza arquitetónica de
igrejas e capelas, mas também pelos Caminhos de Santiago; somos
turismo cultural com uma programação que não esquece as tradições,
preservando-as e valorizando-as, mas aberta a novas abordagens; somos turismo desportivo e de aventura com excelentes infraestruturas
e recursos de acolhimento. Local turístico por excelência, Vila Nova
de Cerveira é tela pintada com cantos e encantos, que convida a uma
descoberta provocada por experiências num ambiente familiar, com
um abraço à Galiza através da diária vivência em comum.

FERNANDO NOGUEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Vila Vova de Cerveira

“

Assinalar 94 anos de trabalho em prol da divulgação e promoção de uma região
no seu todo é um grande motivo de orgulho, exponenciado pela harmonia e complementaridade que o Correio do Minho tem conseguido alcançar entre as versões papel e tecnológica.
Quando está na ordem do dia a resistência/sobrevivência dos moldes tradicionais da imprensa escrita, a verdade é que a regionalização do Correio do Minho
tem sabido afirmar-se dia a dia.
Faço votos de que esta ‘voz’ do Minho continue ativa, coerente, consistente e independente, sempre
na defesa dos interesses das populações através de um serviço de informação correto e oportuno,
atento e adaptado às novas realidades.

Correio
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FRONTEIRAS VEDADAS EM PORTUGAL NUM REGRESSO AO PASSADO, AGORA FRUTO DO COVID-19

O NOVO MURO
Págs. 2 a 12

FLÁVIO FREITAS

1. Melhor Museu Português em 2019 O Museu Bienal de Cerveira
é um repositório da arte contemporânea nacional e internacional dos
últimos 40 anos, reunido num espólio com mais 600 obras.
2. Roteiro das Artes Em cada virar de esquina de Vila Nova de Cerveira respira-se cultura e as artes constituem-se como expoente máximo, por isso existe um roteiro com 50 esculturas espalhadas pela vila.
3. Aquamuseu do rio Minho Equipamento público de interesse supramunicipal que transporta para dentro de quatro paredes toda a riqueza natural e cultural do curso de água internacional - Rio Minho.
4. Parque de Lazer do Castelinho Espaço público que marcou uma
viragem no turismo de lazer transfronteiriço. Trata-se de um lugar
perfeito para as crianças se divertirem com propostas desportivas e
recreativas com uma componente pedagógica e a família viver uma
experiência de contemplação da natureza.
5. Percursos Pedestres Associado ao turismo de natureza, as várias
freguesias dispõem de trilhos pedestres de interesse paisagístico-ambiental, histórico-patrimonial.
6. Gastronomia pitoresca Pratos que assentam nas raízes históricas
da população, com sabores a rio e à terra a deixarem marca no paladar, desde logo com o Debulho de Sável e o Veado à D. Dinis, para
além da Lampreia do rio Minho ou os biscoitos de milho.
7. Covas - Aldeia de Portugal Pérola no Vale do Coura, Covas tem
imenso potencial natural, paisagístico e gastronómico, mas também
um rico historial das suas gentes, laboriosas e diligentes, com grande
história de migração, reforçada pela majestosa Serra d’Arga.
8. Património com interesse público Castelo de Vila Nova de Cerveira (Monumento Nacional); a Capela de Santa Luzia (Imóvel de
Interesse Público); Forte de Lovelhe (Sítio de Interesse Público);
Fortim da Atalaia (Monumento de Interesse Público); Complexo Mineiro do Couço do Monte Furado (Imóvel de Interesse Público);
Classificação do povoado fortificado de Cossourado como sítio de
interesse nacional.
9. Jardins Públicos Vila ajardinada, com jardins esteticamente belos
e asseados, com espaços verdes e floridos.
10. Hospitalidade A arte de ‘saber bem receber’ das nossas gentes.

BRAGA DEFINIU O QUE
SÃO COMÉRCIO E SERVIÇO
DE BENS ESSENCIAIS

TUB E AGERE
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MULTIPLICAM-SE ACÇÕES
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10 Razões para visitar
Montalegre
Já vem de longe a ligação de Montalegre à cidade de Braga. Razão
pela qual me atrevo a aproveitar o desafio desta participação para,
agindo em causa própria e também do cumprimento institucional do
dever, convidar as elites e forças vivas da região a virarem-se cá para
Barroso emparceirando o esforço e propósito muito nosso de valorização da EN 103, uma das mais lindas, senão a mais linda estrada do
país, retribuindo dessa forma o muito que Barroso ao longo dos tempos deu à cidade e à região.
Fazer da valorização da EN 103 uma aposta diferenciadora depois
de feitas todas as ligações possíveis à praia, é sinal de sageza e faro
político. E agora que as vemos cada vez mais ventosas e, pasme-se,
sem areia, nada melhor que umas escapadelas ao tal “Ninho situado
no ponto mais alto para que distância o torne apetecido” a que o poeta das letras e arquiteto da paisagem – Miguel Torga – se refere na
construção do seu/nosso Reino Maravilhoso.
E se o urbano viandante ao entrar no aconchego duma aldeia esbarrar com uma pita à solta, ou num qualquer poio de bosta, não se assuste. Não fuja. É o mundo rural em todo o seu esplendor. Mais, é
sinal de haver chegado a uma terra de gente real. Que é repositório da
biodiversidade, reserva da biosfera, e por recente decisão da FAO
(Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação),
Património Agrícola Mundial. E que agora mesmo vê esse grandioso fenómeno cultural do misticismo e do oculto – as “Sextas 13” –
ser candidato às 7 Maravilhas da Cultura Popular (categoria –
Festas e Feiras). Aproveito para convidar à participação na eleição
pelo número 760 207 748. Uma palavra para a Ponte da Misarela,
também ela candidata às 7 Maravilhas da Cultura Popular (categoria
– Lendas e Mitos). O número para a eleição é o 760 207 746. Razões
mais que muitas para que a cidade se vire para tão importante escapatória. Visitar Montalegre é um reencontro com a história; é um encher de olho e de espanto perante tão vasto e diversificado património ambiental, cultural e paisagístico; e depois de uma visita ao
majestático castelo e ao espaço Padre Fontes delicie-se num por de
pernas debaixo de uma mesa.
Diga depois adeus à região fazendo uma incursão à senhorial Tourém ou à Pitões de céltica tradição. Assista ao pôr do sol mais deslumbrante que é dado ver-se estendendo a vista por todo o vale do
Cávado em direção à foz. Tire uma daquelas que servirá para mais
tarde recordar. Por fim, feche os olhos e em atitude contemplativa
sinta o que de forma contristada digo: Venham ver o mundo a acabar!

Ex-libris do concelho

Castelo de Montalegre

ORLANDO ALVES
Presidente da Câmara Municipal de Montalegre

“

Noventa e quatro anos de vida para um periódico regional, suportado pelo brio
dos leitores e pelos muitos que dos seus serviços se servem, é obra!
E de maior espanto será se, como é o caso, tratar de um jornal apostado em afirmar-se pela positiva e de espírito congregador onde prevalece o propósito da
construção de uma identidade regional a que Montalegre se liga por laços históricos e culturais de proximidade geográfica e comercial.
Parabéns, pois, aos que o dirigem, fazem, leem e financeiramente o suportam. É-me solicitado um pontual testemunho. De bom grado aceito o repto. Primeiramente por ser participante de uma efeméride
digna de nota. Em segundo, por se tratar de um diário onde não entra a devassa, o voyeurismo, a maledicência ou o bota-abaixo a que assisto continuadamente cá por estes lados. E, por último, por ver
em Braga a extensão da pátria Barrosã para onde muitos dos nossos partiram na ânsia legítima da
valorização pessoal ou do fazer de vida consubstanciadas no relato histórico do Paroquial Suévico
(ano 540, século VI), onde se faz referência a Ad Saltum (Salto, maior freguesia de Montalegre) como
uma das trinta freguesias da diocese de Braga.

Publicidade

Publicidade
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O majestático castelo de Montalegre é o grande ex-libris do concelho. Edificado sobre um antigo castro, deu guarida e proteção aos primeiros povoadores.
Foi baluarte na defesa e afirmação do reino e, como diz o poeta/autor da marcha onde os montalegrenses se reveem, é “guarda avançada desta lusa terra”.
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94 ANOS
DO “CORREIO DO MINHO”
POR JOAQUIM DA SILVA GOMES

D

urante dias, semanas, meses
(desde março deste ano) que
o nosso país enfrenta uma
pandemia que tem afetado todos os setores da sociedade. Foram e continuam a ser momentos de indecisão e de
ansiedade por notícias sobre a evolução
desta anormalidade que nos atinge.
Ao longo deste período, os profissionais
da comunicação social têm desempenhado um importante papel no esclarecimento, na divulgação de conselhos e na elucidação dos dados apresentados pelas
autoridades de Saúde. Também a comunicação social regional contribui para o esclarecimento de dúvidas e para a elucida-

ção das pessoas, sobre a evolução desta
pandemia. Nas últimas semanas o “Correio do Minho” tem contribuído para a informação sobre a evolução desta pandemia na nossa região, dando a conhecer
diariamente a evolução dos diferentes dados relativos a este vírus. Desta forma, todos ficamos mais elucidados daquilo que
se passa na nossa região, no nosso concelho, mesmo ao nosso lado.
Durante o seu percurso, cujo aniversário
é celebrado hoje, tem sido este o papel do
“Correio do Minho” perante a sociedade,
as instituições e as pessoas desta região:
contribuir para uma sociedade mais informada, mais democrática e mais justa.

A IMPORTÂNCIA
DOS JORNAIS

É

indiscutível a importância que
os jornais desempenham na
nossa sociedade, uma vez que
descrevem os acontecimentos
de maior destaque na sociedade, mantendo as pessoas informadas; são de leitura
pública e sujeitos a contraditório e permitem construir o conhecimento sobre a Humanidade de outras épocas.
O primeiro periódico que surgiu em Braga, “O Cidadão Philantropho”, foi publicado em meados de abril de 1836, tendo
durado até novembro desse ano. Tratou-se

de um jornal de cariz literário, político e
recreativo e foi impresso no Porto.
Só dez anos após o surgimento de “O Cidadão Filantropo” é que surgiram novos
periódicos em Braga. E foram logo três:
Tratou-se do “Boletim Oficial de Braga”,
a “Crónica Nacional em Braga” e a “Gazeta de Braga”. Em 1847 surgiram mais
três novos títulos: “Boletim do Exército
Real”; “Boletim Oficial” e “O Realista Independente”. A partir dessa altura foram
surgindo e dessa parecendo vários jornais
na nossa região.

Correio do Minho
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Pista Internacional de Pesca Desportiva de Cavez
Praia Fluvial da Ranha

RÉFÆLDIOTXHPU

Entidade Coordenadora
Praia Fluvial do Poço do Frade

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

PARCEIROS: Federação Portuguesa de Canoagem | Comunidade Intermunicipal do Ave | Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER |
Associação de Municípios do Baixo Tâmega | Basto Empreende | Encanto Radical | Mulheres de Bucos | Associação Cultural e
Recreativa IN.PACTO | APCBAS t Associação de Pesca de Cabeceiras de Basto t Amigos SENSAS | Associação Regional do Norte de
Pesca Desportiva t ARNPD | Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto | Externato S. Miguel de Refojos | Escola Profissional de
Fermil | Casa de Carcavelos | Quinta de Fundevila | Quinta da Devesa | O Botas | Projeto Raízes | Turiermal t Agência de Viagens e
Turismo | Tango t Consultoria Turística e Eventos | Casa de Encosturas | Vinhas da Azenha | Adega dos Leões | Associação Empresa rial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto | Casa do Valle Sociedade Agrícola, Lda. | Adega Regional t Nariz do Mundo, Lda.
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AS FASES DO
“CORREIO DO MINHO”
E A BATALHA DAS FLORES
POR JOAQUIM DA SILVA GOMES

D

Antes do nascimento do
“Correio do Minho”, que
ocorreu a 6 de Julho de 1926,
este título já tinha sido publicado antes. A primeira fase teve o seu primeiro número no dia 3 de Janeiro de 1902
e foi o substituto do jornal “O Progressista”, que foi publicado em Braga entre
1892 e 1900.
Ao longo das suas 586 edições, o
“Correio do Minho” contribuiu para o desenvolvimento de várias iniciativas, atra-

vés de vários projectos. Um desses projectos foi apresentado na sua edição de 15 de
Abril de 1902 (edição n.º 28) e foi intitulado de “Batalha das Flores”.
O “Correio do Minho” referiu então que
Braga poderia transformar-se na “Sevilha
portuguesa”, aproveitando as festas da Semana Santa que decorriam na capital do
Minho. Mas referiu ainda que, a propósito
das festas do “Espírito Santo” que aqui
ocorriam, e que atraiam pessoas admiradas com as “decantadas e verdejantes pai-

zagens da capital minhota, o desejo de admirar os seus templos e os seus monumentos por este bello tempo de primavera, a
fama das suas illuminações deslumbrantes
trazem aqui annualmente toda essa gente,
cujo numero augmenta de anno para anno”.
O jornal refere então que este é um divertimento próprio das festas de Primavera e que é usual em alguns países do Mediterrâneo. Sugeriu mesmo o “Campo de
Santana” como o local mais apropriado

para a realização desta “batalha das flores”.
Em relação às despesas, estas seriam
muito limitadas, uma vez que se cingiam
apenas às flores e a alguns carros, que já
existiam em Braga.
A última edição do Correio do Minho
saiu no dia 24 de Dezembro de 1907 e tinha Luiz Azevedo como director, proprietário e administrador.

EM 1926 SURGE O NOVO
“CORREIO DO MINHO”

H

á 94 anos, no dia 6 de Julho
de 1926, é publicado o primeiro número do novo “Correio do Minho” tendo os primeiros passos deste jornal sido dados
publicamente uns dias antes no jornal
“Diário do Minho”.
O director do jornal “Diário do Minho”,
Álvaro Pipa, na edição de 2 de Julho de
1926, enviou uma carta a Constantino Ribeiro Coelho, chefe de redacção, na qual
esclarecia ser sua decisão abandonar as
funções que exercia no “Diário do Minho”. O jornal “Correio do Minho” nasceu no dia 6 de Julho de 1926. Tinha como director Álvaro Pipa, como chefe de

redacção e editor Constantino Coelho, que
o acompanhou no “Diário do Minho” e
como administrador Francisco Guimarães. O jornal era propriedade da “Empresa do Correio do Minho” e a redacção, administração e tipografia situavam-se na
Rua 13 de Fevereiro (antiga Rua do Anjo,
n.º 6). O número de telefone era o 330.
Álvaro Pipa prometeu na altura que o
Correio do Minho seria como o «Diário
do Minho» enquanto lá trabalhou, ou seja,
regionalista e defensores dos valores de
Braga, sendo a primeira visita da manhã
que irá levar aos leitores o que de mais interessante se tiver passado no país e estrangeiro.
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JORNAL REGIONALISTA

POR JOAQUIM DA SILVA GOMES

A

o longo dos 94 anos de existência do “Correio do Minho”, nesta segunda fase da
sua existência, foram desenvolvidos vários projetos, suplementos e
edições especiais.
O suplemento dedicado à agricultura, intitulado “Correio do Minho Agrícola”,
surgiu logo na sua terceira edição, em Julho de 1926. Outra das secções criadas pelo jornal foi dedicada ao ensino, como foi
o caso da “Secção Pedagógica do Correio

do Minho”, que surgiu em 1930. Na edição de 21 de Agosto de 1930, por exemplo, este suplemento noticiava a importância da actualização dos subsídios de renda
de casa aos professores primários. A partir
daí, foi sempre um rumo editorial a defesa
dos interesses dos professores e de todo o
ensino.
Os acontecimentos históricos
desta região também foram uma constante
preocupação do jornal. A partir da edição
de 22 de Agosto de 1926 (um domingo), o

jornal passou a publicar textos sobre factos históricos e revoluções que ocorreram
no Minho, começando a sua primeira publicação com um texto referente à revolta
que ocorreu em Braga e no Minho, em
1862, intitulada “A Bernarda de 1862”.
Também os textos dedicados a romarias
minhotas foram uma constante. Na edição
de 10 de Setembro de 1926, por exemplo,
o jornal escreveu sobre o santuário de
Nossa Senhora do Alívio, em Soutelo, em
Vila Verde.

UMA ESTATUETA PARA
O “CORREIO DO MINHO”

O

trabalho do jornal “Correio
do Minho” na defesa dos interesses desta região e destas
pessoas foi amplamente reconhecida pelas várias estruturas da sociedade de então.
Uma prova deste carinho foi demonstrada por José da Silva Esperança, um comerciante com um estabelecimento na
Rua do Souto, que colocou na sua montra,
em Junho de 1928, uma estatueta que representava “um ardina, um desses impávidos vendedores de jornais que não trepidam deante do sol nem da chuva para a
toda a parte levar a imprensa matutina”.
Esta estatueta foi descrita desta forma:
“Roupa poida, camisa desabrochada, deixando ver o torso, boca aberta num pregão
da ultima hora, o corpo lançado para a
frente, finamente modelado numa expressão de movimento, e levando ao vento, a
fluctuar, como bandeira de regionalismo
que quer ser, o nosso Correio do Minho”.
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O POSTO RECEPTOR
DE RÁDIO-TELEFONIA
DO “CORREIO DO MINHO”
POR JOAQUIM DA SILVA GOMES

N

uma época em que as formas
de comunicação eram muito
limitadas, o “Correio do Minho” desenvolveu uma importante iniciativa que visou facilitar o
contacto entre aqueles que tinham familiares ou amigos a trabalhar ou viver noutras localidades ou noutros países. Neste sentido, o jornal colocou ao serviço dos
seus leitores um sistema que permitia enviar recados por telefone.
Na edição de 8 de Agosto de 1930 o

“Correio do Minho” informava que “Neste período do ano são muitos os nossos
amigos que se dispersam, no goso de férias, por varias terras do país.
Para lhes facilitar essas relações, o «Correio do Minho» põe a sua organização ao
dispor dos amigos deste Jornal, aceitando
de qualquer parte do país, recados telefónicos que em seguida transmitirá, e que
podem ser enviados para aqui por assinantes do «Correio do Minho» ou por outras
pessoas para serem transmitidos e assi-

AS DÍVIDAS
DO “CORREIO
DO MINHO”

A

criação do jornal, em 1926,
acarretou enormes despesas,
que se tornavam muito difíceis de manter. Em 1933 o
“Correio do Minho” acumulava uma dívida de 70 mil escudos, enorme quantia para a época, cujo responsável máximo era
Álvaro Pipa.
Com um jornal em dificuldades financeiras e à beira de uma possível extinção,
o seu director, Álvaro Pipa, tentou convencer os responsáveis da União Nacional
em Braga, nomeadamente António Augusto Nogueira da Silva, para a aquisição
do jornal por parte da União Nacional do
distrito de Braga.

Assim, Nogueira da Silva conseguiu
reunir um grupo de pessoas de todo o distrito para contribuir economicamente para
a aquisição deste título. A dívida de 70 mil
escudos foi assumida pela União Nacional, ficando esta organização política com
o título do jornal e ainda com todo o material gráfico. A redacção deixou de funcionar na então rua 13 de Fevereiro (actual
rua do Anjo) e passou para a Casa dos
Coimbras. A aquisição do jornal “Correio
do Minho” foi efectuada pela Comissão
Administrativa da União Nacional do distrito de Braga. O grafismo do jornal mudou radicalmente, passando a um título
maior e mais atraente.

nantes nossos”.
No dia 2 de Janeiro de 1931 o jornal viveu um momento histórico quando foi
inaugurado o “posto receptor de rádio-telefonia” deste jornal. O momento foi deveras importante, uma vez que permitiu
“ampliar as suas informações do estrangeiro, pondo os seus leitores ao facto das
ultimas noticias que ocorrem no mundo”,
refere este jornal, na sua edição de 2 de
Janeiro de 1931.
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O “CORREIO DO MINHO”
COMO ÓRGÃO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
DO DISTRITO DE BRAGA
POR JOAQUIM DA SILVA GOMES

C

om a revolução do 25 de Abril
de 1974 o “Correio do Minho”
passou por momentos conturbados. Só no dia 3 de Maio de
1974, o jornal voltaria a ser publicado,
agora com Victor de Sá como seu director
provisório e com José Manuel Pêra Vieira
Martins, proprietário e comerciante de
Braga, como administrador. Este jornal
passou a ser o órgão do “Movimento Democrático do Distrito de Braga”.

A ocupação deste jornal pelos militares
foi uma consequência da acção que o jornal desenvolveu ao longo da ditadura portuguesa, primeiro como órgão da União
Nacional e depois como órgão da Acção
Nacional Popular.
Uma vez que as instituições do velho
“Estado Novo” tinham sido desmanteladas, as instituições que a ele estiveram associadas passaram para as mãos do Estado, agora, democrático.

OS ANIVERSÁRIOS
DO “CORREIO DO MINHO”

D

urante 39 anos, o aniversário
do “Correio do Minho” foi
comemorado a 3 de Abril
(1934-1973), uma vez que foi
a 3 de Abril de 1934 que o jornal passou
para as mãos da União Nacional.
Nos anos de 1974 e 1975 não foi assinalado o aniversário deste jornal, nem o referente a 6 de Julho, nem o referente a 3
de Abril. Só em 1976 é que o jornal fez referência ao seu aniversário, através de um

texto do seu director, Samuel Cunha. Foi
na edição de 7 de Julho de 1976 que Samuel Cunha recordou os 50 anos deste
jornal, referindo que Álvaro Pipa foi um
“democrata sincero e grande paladino dos
interesses de Braga, que sempre defendeu
com alma e coração. Álvaro Pipa foi durante oito anos o lutador incansável, com
a sua pena que transmitia ao papel um estilo burilado, por uma Democracia, onde
todos os homens de bem tivessem lugar”.
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SEMELHANÇAS ENTRE
A HISTÓRIA DO “CORREIO
DO MINHO” E DO PAÍS
POR JOAQUIM DA SILVA GOMES

A

história da região do Minho e
do país encontra semelhanças
com a história deste jornal:
quando o país viveu sob o domínio do Estado Novo, também o jornal
foi dominado pela União Nacional; quando o país viveu anos de grande perturba-

ção no pós-25 de Abril de 1974, também o
jornal viveu momentos de grande dificuldade, e quando o país conseguiu alguma
estabilidade, a partir dos últimos anos do
século XX, também o jornal conseguiu
encontrar um crescimento sustentado.
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A EXTINÇÃO DA EDITORA
“CORREIO DO MINHO”
E A FUNDAÇÃO
DA ARCADA NOVA
POR JOAQUIM DA SILVA GOMES

O

ano de 1999 ficou marcado
por uma grande alteração na
história deste jornal, uma vez
que se verificou a sua privati-

zação.
No dia 15 de Abril de 1999 o jornal
“Correio do Minho” esclareceu que o grupo “Arcada Nova” surgiu pela iniciativa
de sete jornalistas deste jornal (António

da Costa Guimarães, Paulo Monteiro, Pinto Soares, Fernando Silva, Paula Nogueira, Carla Noémia e Luís Filipe Fernandes
e ainda pelo responsável pelo departamento comercial deste jornal, Carlos Pereira).
O capital desta sociedade era de oito mil
contos, que foi distribuído através de 1000
acções por cada um dos associados. Este

grupo apresentou ainda um estatuto editorial, que se baseou numa “orientação redactorial que salvaguarde a independência, isenção, objectividade e rigor na
informação veiculada, preservando a possibilidade de expressão e confronto de diversas correntes de opinião e pensamento”.

O CONTRIBUTO
DO “CORREIO DO MINHO”
PARA A DESCOBERTA
DE UM LIVRO DE 1577

N

o dia 28 de Maio de 2017 foi
publicado no jornal Correio
do Minho o texto “A Livraria
Municipal Bracarense Pereira
Caldas” onde foi referido que o Professor
Pereira Caldas (célebre investigador e
professor do Liceu de Braga, no século
XIX) era possuidor de um espólio bibliográfico, considerado na época como um
dos melhores de toda a Península Ibérica,
ao nível das bibliotecas particulares. Era
de tal forma importante que mereceu, inclusive, a visita a sua casa do próprio Imperador do Brasil, D. Pedro II, quando este se deslocou algumas horas a Braga, no

dia 3 de março de 1872.
Sem familiares diretos vivos, em 1886
Pereira Caldas propôs à consideração da
Câmara Municipal de Braga a aquisição
do seu espólio bibliográfico, que foi recusado. Desde então, a biblioteca particular
foi perdendo o seu vasto acervo bibliográfico, acabando por ficar espalhado pela
Biblioteca Pública de Braga, pela Biblioteca Martins Sarmento (Guimarães), Biblioteca Nacional e Biblioteca do Liceu
Nacional de Braga. No entanto, muitos
dos seus livros mais valiosos encontramse ainda hoje em parte incerta.
Ao ter conhecimento deste texto, Bruno

Sant´Ana, da Biblioteca Pública de S.
Paulo, Brasil, entrou em contacto com o
“Correio do Minho”, informando que um
dos livros de Pereira Caldas veio parar à
Biblioteca Pública de São Paulo (Biblioteca Mário de Andrade). Trata-se da obra
‘Livro do Rosayro de Nossa Senhora’, de
Nicolau Dias, numa edição rara de 1577.
Este exemplar estava na coleção do advogado Baptista Pereira, e foi adquirida pela
Biblioteca Pública de S. Paulo em 1937.
O ‘Livro do Rosayro de Nossa Senhora’
é uma edição rara de 1577 e de grande valor patrimonial.
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DIRECTORES
DO “CORREIO DO MINHO”

POR JOAQUIM DA SILVA GOMES
1.º - Álvaro Augusto Ferreira Pipa –
director de 6 de Julho de 1926 até 1 de
Abril de 1934;

11.º - Francisco Miranda de Andrade
– director de 26 de Maio de 1946 até 1 de
Maio de 1949;

22.º - Paulo Fafe - director interino
desde 28 de Setembro de 1979 até 23 de
Abril de 1980;

2.º - José Maria Miranda da Rocha –
director de 2 de Abril de 1934 a 5 de Maio
de 1935;

12.º - Francisco de Matos Chaves – director de 1 de Maio de 1949 a 9 de Novembro de 1950;

23.º - Jorge Cruz - director interino
desde 25 de Abril de 1980 até 26 de Outubro de 1980;

3.º - António da Cunha Matos – director de 6 de Maio de 1935 até 9 de Junho
de 1936;

13.º - Graciliano Reis da Silva Marques – director de 10 de Novembro de
1950 a 5 de Julho de 1958;

24.º - Henrique Robles - director desde 29 de Outubro de 1980 até 8 de Julho
de 1981;

4.º - Manuel Araújo - chefe de redacção e editor desde 10 de Junho de 1936 até
9 de Agosto de 1936; director interino de
dia 10 de Agosto de 1936 até 3 de Abril de
1937 e director do dia 5 de Abril de 1937
até 14 de Outubro de 1938;

14.º - Manuel Araújo - director interino de 5 a 9 de Julho de 1958; director de
10 de Julho de 1958 até ao dia 18 de Dezembro de 1960;

25.º - Manuel Filipe de Moura Coutinho - director desde 9 de Julho de 1981
até 15 de Dezembro de 1981;

15.º - Teófilo Esquível - director de 19

5.º - Alexandrino Costa – director in-

de Dezembro de 1960 até 12 de Outubro
de 1961;

terino de 15 de Outubro de 1938 até 19 de
Janeiro de 1939;

16.º - Sérgio da Silva Pinto - director

6.º - Joaquim de Magalhães e Vascon-

de 13 de Outubro de 1961 até ao dia 13 de
Janeiro de 1963

celos Ferreira Chaves – redactor principal e director interino de 20 de Janeiro de
1939 até ao dia 10 de Janeiro de 1940; director de 11 de Janeiro de 1940 até ao dia
8 de Maio de 1940;

7.º - José Sarmento de Matos – director de 9 de Maio de 1940 até 24 de Março
de 1942;
8.º - Henrique Cabral – director de 25
de Março de 1942 a 2 de Novembro de
1945;
9.º - Videira Pires – director de 3 de
Novembro de 1945 até ao dia 15 de Março
de 1946;

10.º - Aníbal Mendonça – editor e director interino de 16 de Março de 1946 a
26 de Maio de 1946;

17.º - Benjamim de Oliveira Salgado
- director de 15 de Janeiro de 1963 até ao
dia 12 de Abril de 1970;

18.º - Joaquim Gonçalves Moreira de
Macedo - director de 14 de Abril de 1970
até ao dia 26 de Abril de 1974;

19.º

- Victor de Sá - director provisório desde 3 de Maio de 1974 até ao dia 2
de Fevereiro de 1975;

20.º - José Manuel Mendes - director
interino desde 3 de Fevereiro de 1975 até
ao dia 21 de Fevereiro de 1975;
21.º - Samuel Cunha - director de 22 de
Fevereiro de 1975 até 27 de Setembro de
1979;

26.º - Jorge Cruz - director desde 28
de Janeiro de 1981 até ao dia 16 de Outubro de 1986;
27.º - José Ferreira Salgado - director
desde 28 de Agosto de 1987 até 31 de
Março de 1989;
28.º - Leovigildo da Graça Palmeira director desde 2 de Abril de 1989 até 21
de Dezembro de 1990;
29.º - Rui Madeira - director interino
desde 23 de Dezembro de 1990 até 5 de
Dezembro de 1991;
30.º - António da Costa Guimarães director interino desde 6 de Dezembro de
1991 até 27 de Dezembro de 1991; director desde 28 de Dezembro de 1991 até 31
de Janeiro de 2007;
31.º - Paulo Nuno Menezes Monteiro
- director interino desde 1 de Fevereiro de
2007 até 16 de Fevereiro de 2007; director
desde 17 de Fevereiro de 2007 (mantém
actualmente essas funções).
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O Braga Parque
dá os Parabéns
ao Correio do Minho!

Estamos felizes por tê-lo de volta.

