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É com muita dedicação e es-
forço que grandes projectos 
se conseguem levar a bom 
porto. O INFORMATIVO é um 
bom exemplo disso. Este jornal 
apresenta-se como um meio 
de informação onde o rigor e 
a isenção são marcas perenes. 
E não posso deixar de louvar a 
posição do presidente da AAU-
TAD por desde o início impor 
total isenção e independência 
d’O INFORMATIVO em relação 
a AAUTAD.
Não podemos esquecer no en-
tanto, apesar do empenho de 
todos, que este jornal é um 
laboratório para os alunos do 
curso de Ciências da Comu-
nicação que vêem aqui o seu 
trabalho e melhoram a prática 
da sua futura pro ssão. Mas O 
INFORMATIVO nunca foi, não 
é e nunca será um jornal de 
um curso ou fechado. Desde 
o primeiro minuto da realiza-
ção deste número procurou-se 
abrir o jornal a vários cursos  
e a participação de todos foi 
bem-vinda.
Muito se reclama do excesso 
da componente teórica. Muito 
se exige mais prática nos cur-
sos. Mas a realidade é que a 
prática implica trabalho, muito 
trabalho, e para isso é preciso 
vontade de trabalhar.
Infelizmente muitas pessoas 
não possuem essa vontade. É 

pena porque é a fazer, é a tra-
balhar, é de facto com a práti-
ca que se aprende, e para se 
aprender com a prática é pre-
ciso praticar. E praticar impli-
ca perder horas livres, implica 
menos horas de sono, implica 
menos horas de “borga”, im-
plica sacrifício. Algo que será 
igual no mercado de trabalho, 
pois cada vezes menos existem 
empregos das 9h às 17h.
Acredito que a universidade 
seja o local privilegiado para a 
aprendizagem. Acredito ainda 
que os estudantes devem exi-
gir aprender. Devem aproveitar 
todas as oportunidades para 
que isso aconteça. Há um con-
junto de projectos práticos que 
não devem deixar fugir. Parti-
cipar neles faz com que expe-
rimentem o sabor do trabalho 
árduo que vos espera. Permite 
também ganhar experiência, 
competência e uma importante 
linha no CV que será determi-
nante numa entrevista de em-
prego.
Todos aqueles que participa-
ram neste jornal experimenta-
ram horas no terreno a tentar 
contactar os intervenientes da 
acção. Sentiram a di culda-
de de conseguir declarações 
de alguém. Sentiram a pres-
são do tempo para escrever as 
notícias. Sentiram o peso da 
responsabilidade de coordenar 

uma secção. Sentiram os en-
traves burocráticos. Sentiram o 
desalento de outros falharem. 
Sentiram fome e experimenta-
ram comer e escrever ao mes-
mo tempo. Sentiram o sono e 
cansaço pelas longas horas de 
trabalho noite dentro. E gosta-
ram porque todos já se prepa-
ram para o próximo número.
Aprenderam mais com a par-
ticipação n’ O INFORMATIVO 
do que em várias cadeiras que 
tiveram. Aprenderam todos os 
elementos e todos os proces-
sos jornalísticos, desde a cons-
tituição da agenda até mesmo 
à paginação. Não é fácil. Dá 
trabalho.
Por toda a UTAD e em todos os 
cursos há inúmeros projectos 
práticos que oferecem a pos-
sibilidade de aprender e ser 
uma mais-valia no mercado de 
trabalho. Essa oferta tem con-
trapartidas é certo. Apesar de 
Bolonha tornar os cursos mais 
práticos não é com as poucas 
horas de aula e dentro de uma 
sala que se aprende. Quem 
quiser aprender, crescer como 
pessoa e pro ssional precisa 
de trabalhar de forma extra-
curricular.
É com alguma tristeza e per-
plexidade que enquanto direc-
tor desta edição d’O INFOR-
MATIVO vi pessoas, de vários 
cursos, que poderiam usar 

este jornal como meio para 
aprender e praticar falharem 
nas suas funções. Mas é com 
grande alegria que vi aqueles 
que vestiram a camisola des-
de o inicio arregaçar as man-
gas e aprenderem a trabalhar 
com um programa em apenas 
dois minutos para paginarem o 
jornal.
É com satisfação que vejo pro-
jectos como o CRATAS ter uma 
activa participação dos alunos, 
tal como vários outros projec-
tos de Desporto ou como o Mu-
seu de Geologia apenas para 
citar alguns exemplos. 
Há pois duas formas de en-
carar o percurso na vida aca-
démica. Aqueles que vieram 
para aprender e aqueles que 
vieram para ter um canudo. O 
mercado de trabalho consegue 
fazer essa triagem, o mercado 
distingue aqueles que sabem 
e fazem daqueles que apenas 
sabem como o fazer.
É preciso vontade de trabalhar. 
É preciso empenho. É preciso 
exigirem mais dos professo-
res e de vocês mesmos. Pra-
tiquem, não deixem fugir uma 
oportunidade de trabalhar e de 
aprender. Porque estão no me-
lhor sitio para o fazerem.

É preciso vontade de trabalhar…

                    João Simão
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Decorreu de 25 a 31 de Outu-
bro a Semana do Caloiro 2007 
de Vila Real e, como é habitual, 
os caloiros da UTAD foram re-
cebidos em festa.
Este ano a Recepção ao Caloiro 
contou com algumas novida-
des. A primeira das quais foi o 
facto de a tenda que recebe os 
concertos e acolhe os estudan-
tes ter sido melhorada através 
da colocação de um relvado 
sintético no chão do recinto. 
Bruno Gonçalves, Presidente 
da AAUTAD, falou sobre esta 
melhoria dizendo que “é sem 
dúvida alguma uma mais-va-
lia para os próximos anos, é 
um património adquirido pela 
AAUTAD simplesmente para 
dar melhores condições aos 
estudantes.”
A Semana começou à meia-noi-
te do dia 25 com a Monumental 
Serenata que aconteceu junto 
ao largo da Câmara Municipal. 
Bruno Gonçalves con rma que 
“tivemos uma serenata bas-
tante boa, onde vimos pela pri-
meira vez bastantes caloiros a 
assistir”. A noite continuou de-
pois na tenda com o concerto 
de Zezé Fernandes e Myula. 
Na sexta-feira foi a vez do re-
ggae dos Plasticina e da soul 
dos Expensive Soul subirem ao 
palco e aquecerem a noite fria 
de Vila Real. 
O  m-de-semana, segundo 
as palavras do Presidente da 
Associação Académica, “ cou 
algo a desejar já que os estu-
dantes da UTAD não foram em 
massa para o recinto”. A noi-

te de sábado teve a presença 
dos NAU e dos The Gift, ban-
das que já haviam actuado na 
Queima deste ano. O cartaz 
de Domingo contou com uma 
novidade: a realização de uma 
Maratona denominada de La-
ços para a Vida. Esta iniciati -
va teve como objectivo apoiar 
uma associação com o mesmo 
nome que dá apoio a doentes 
oncológicos. A maratona par-
tiu às 9:30 da manhã do largo 
da Câmara e terminou no par-
que Corgo. No  nal realizou-se 
uma sessão de yoga. Há noite 
e como é tradição aconteceu o 
Baile do Caloiro. Apesar de a 
adesão dos caloiros a esta noi-
te de gala estar a diminuir, vi-
veu-se um ambiente de festa e 
boa disposição com a actuação 
do artista Dinis Rodrigues. 
Na segunda-feira a noite foi de-
dicada à música popular. Quim 
Barreiros abriu a noitada com 
um concerto divertido onde 
toda a gente dançou ao som 
de temas como “A garagem 
da vizinha”, “Cabritinha”, en-
tre muitos outros. De seguida, 
Leonel Nunes continuou a dar 
música aos estudantes com as 
suas letras difíceis de entender 
e sempre na companhia do seu 
garrafão de vinho...
 A noite de terça-feira foi dedi-
cada aos tributos. Actuaram os 
“Tributo aos Xutos” que deram 
o gostinho de músicas que já 
não passam pelas festas dos 
estudantes de Vila Real há dois 
anos. E a banda de tributo a 
Bob Marley “Quem é o Bob?”, 

Balanço da Semana do Caloiro da UTAD

1400 Caloiros festejam a entra da na Universidade 
em Vila Real

Teve lugar de 25 a 31 de Outubro a Recepção ao Caloiro da UTAD. Milhares de 
pessoas assistiram aos concertos e estiveram atentas às novidades

TEXTO: Elsa Santos

que havia já actuado na Quei-
ma das Fitas deste ano. 
Outra das novidades do cartaz 
de 2007 foi o prolongamen-
to da Semana do Caloiro por 
mais um dia. “O prolongamen-
to foi para dar mais um dia de 
festa aos nossos caloiros. Foi  
fazer com que a comunidade 
vila-realense, por ser véspe-
ra de feriado, se deslocasse 
ao recinto da tenda”, justi ca 
o representante da Associação 
Académica. Sendo assim re-
alizou-se na quarta-feira, dia  
31 de Outubro, a tradicional 
latada. Durante toda a tarde, 
os caloiros, fantasiados a rigor, 
percorreram as ruas da cidade 
e mostraram-se à população 
de Vila Real. Uma tarde rega-
da com muita cerveja e diver-
são à mistura. Os vencedores 
da latada deste ano foram os 
caloiros de Genética.  Há noi-
te decorreram os derradeiros 
concertos da Semana do Ca-
loiro de 2007. Os Anjos foram 
os grandes cabeças de cartaz e 
puseram a tenda ao rubro. “An-
jos é o melhor cartaz para ter-
mos o recinto cheio”, diz Bruno 
Gonçalves. Os Six Fine foram a 
banda de garagem convidada.
O balanço  nal desta Recepção 
ao Caloiro da UTAD é positivo. 
Ana Pereira, caloira do curso de 
Ciência Alimentar diz que gos-
tou desta semana e que mes-
mo os concertos tidos como 
“mais fracos” foram bastante 
bons. Para o ano há mais…

Maria Carvalho
1º ano de Línguas Estrangeiras Apli-
cadas

Foi positivo e acho que o últi-
mo dia foi bastante bom. Em 
termos de organização esteve 
excelente, porque no  m do 
concerto os dj’s entraram logo 
de seguida. Quanto ao cartaz 
era apelativo porque era diver-
si cado e agradava a pessoas 
com diferentes gostos musi-
cais. 

Ilda Gomes
1º ano Ciências da Comunicação

Adorei. Adorei as barraquinhas, 
a noite, a latada, apesar de 
ter  cado toda molhada! Gos-
tei muito do cartaz porque era 
aquilo que eu estava à espera. 
Acho que o evento esteve mui-
to bem organizado, por isso 
não tenho nada de negativo a 
apontar. O mais positivo foram 
as bebidas!

Gabriel Rocha e Duarte 
Pinto
2º ano Genética

Podia ter sido melhor. O facto 
de no domingo ser o baile do 
caloiro, corta um pouco o ritmo 
da semana. Não gostei dos An-
jos, Expensive Soul foi o me-
lhor. Adorámos a inovação do 
relvado no chão do recinto. Nós 
como fazemos parte do núcleo 
achámos que o valor dos barris 
é bastante elevado em relação 
à qualidade da cerveja.
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Zéze 
Fernandes 
e Myula 
iniciaram a 
Semana do 
Caloiro 2007 
em Vila Real

TEXTO: Liliana Ribeiro e Sílvi a 
Braga

Zéze Fernandes animou a pri-
meira de sete noites da recep-
ção ao caloiro. 
Este artista entrou em palco 
decidido a animar toda a pla-
teia, especialmente os caloiros, 
já que a semana é dedicada a 
eles. Cantou temas populares 
que estão no “ouvido” de todos 
nós.

Apesar do frio a animação foi 
grande, tal como a rma Joa-
na caloira do curso de Genéti-
ca e Biotecnologia, e promete 
continuar durante os restantes 
dias.
O artista da noite tem como 
principal objectivo “divertir-se 
em palco e animar o publico”, 
a rma ainda que “a recepção 
foi boa”.

Expensive Soul 
na Semana 
do Caloiro 
Vilarealense

TEXTO: Cristina Valente e 
Andreia Oliveira

Na passado dia 26, uma das 
bandas com maior sucesso na-
cional, principalmente junto do 
público mais jovem, actuou no 
recinto da famosa semana do 
caloiro. Depois do concerto da 
banda Plasticina, os Expensive 
Soul entraram para arrasar.
Durante o concerto, tocaram 
as musicas conhecidas e outras 
menos conhecidas, no entanto, 
foi ao som de 13 Mulheres que 
o público vibrou. Segundo Max, 
um dos vocalistas, a razão do 
título da música deve-se ao 
facto de terem tido “algumas 
situações em que as treze mu-
lheres foram más e sentimos 
necessidade de escrever sobre 
isso.”
A banda nortenha já tinha es-
tado em vila real. Questionado 
sobre a diferença de há dois 
anos para cá, Demo é peremp-
tório “Acho que nem houve di-
ferença. Se calhar foi, tipo, hoje 
está mais frio e da outra vez 
estava a chover, não vejo qual-
quer diferença. Correu mui-
to bem, nós curtimos mesmo 
muito.” O concerto correu mui-
to bem”Correu bem, foi  xe, 
as pessoas estavam porreiras”. 
Contudo sentiram alguma di-
ferença em termos de público 
“Sentimos um bocadinho de di-
ferença, eu acho que este ano 

estava muita gente mas esta-
vam mais a olhar e menos a 
curtir e a sentir. Mas demos na 
mesma o nosso máximo e ainda 
houve muita gente que estava 
de braços no ar”, explica Max. 
Para os Expensive, o ambien-
te académico é o melhor” É o 
nosso ambiente, é o ambiente 
onde a gente se sente melhor 
porque tem tudo a ver connos-
co. São jovens, é tudo a curtir, 
o ambiente que há à volta dis-
to é excelente.” Questionado 
sobre a diferença entre actuar 
numa queima ou num concer-
to normal, Max responde sem 
reservas”na queima sabes que 
vais encontrar sempre 90% de 
pessoas com 0.9 de álcool no 
sangue. Num concerto normal 
apanhas só 40% e o resto está 
a curtir. Há muita gente que 
veio cá para ver o concerto e 
há pessoal que gostou, pessoal 
que não gostou…” no entanto 
ressalvam” para nós é com o 
maior prazer que podemos es-
tar a tocar em Vila Real, sen-
timo-nos bem sentimo-nos em 
casa.”
Esta foi mais uma noite da se-
mana do caloiro, uma noite 
muito animada, e onde toda 
a gente “curtiu”ao som deste 
grupo de rappers portugueses.

Noite “Fácil de 
Entender”

TEXTO: Dina Monteiro e Joana 
Vieira

The Gift, a banda portuguesa 
bastante reconhecida no 
estrangeiro, actuou e fez vibrar 
as centenas de estudantes que 
foram assistir ao concerto.
 O mérito é-lhes conhecido, 
mas o espectáculo que dão 
para o público é estonteante. 
The Gift, na voz de Sónia 
Tavares animaram mais um dia 
na Semana do Caloiro. Ao som 
de antigos sucessos e recentes 
projectos, o público aplaudiu 
e acompanhou este grupo em 
mais uma actuação.
No  nal do concerto, Sónia 
Tavares, louvou o facto das 
pessoas estarem a assistir ao 

concerto apesar das condições 
climatéricas “as pessoas 
resistiram e apoiaram apesar do 
frio, não falharam”. A vocalista 
referiu que “importante é 
aquilo que o público nos dá, 
para podermos fazer um bom 
trabalho”.
O concerto não podia ter 
corrido da melhor maneira 
e os The Gift saíram de Vila 
Real com uma boa impressão 
“gostámos muito de vir até 
esta cidade, somos sempre 
bem recebidos”.

Noite de 
gala anima 
estudantes

TEXTO: Bárbara Almeida e Marisa 
Fernandes

A Semana do Caloiro de 2007 
contou, mais uma vez, com o 
baile do caloiro que se reali-
zou no Nervir na noite de 28 
de Outubro. Esta é uma noite 
diferente, onde o requinte é a 
palavra de ordem, e se trocam 
as calças de ganga por fatos e 
vestidos de gala. È uma noite 
inteiramente dedicada aos re-
cém chegados à academia pro-
porcionando-lhes um ambien-
te diferente do que é habitual 
encontrar na tenda. Uns vão 
com o intuito de se divertirem 
e conviverem enquanto outros 
vão somente  acompanhar, 
mas no  nal todos acabam 
por ser invadidos pelo espírito 
académico. O espaço utiliza-
do para realização do baile foi 
“bem concebido tornando-se 

um local agradável” como refe-
riu Tatiana Caixinha, aluna do 
1º ano de Ciências da Comuni-
cação. A adesão  tem vindo a 
diminuir mesmo sendo um dia 
marcante na vida de um caloi-
ro. No entanto, mesmo com a 
pouca adesão “é um dever da 
associação académica propor-
cionar as condições ideais para 
garantir a diversão de quem 
vai ao baile”, segundo Bruno 
Gonçalves presidente da AAU-
TAD (Associação Académica da 
Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro). Para garan-
tir essa diversão, o baile con-
tou com a presença de Dinis 
Rodrigues,reconhecido músico 
transmontano.

Tio Quim de 
volta a Vila Real

TEXTO: Joana Pereira e Márcia 
Macedo

Na noite de 29 de Outubro, se-
gunda-feira, os estudantes de 
Vila Real acorreram em massa 
para receber, mais uma vez, o 
famoso artista popular Quim 
Barreiros, cabeça de cartaz que à sua maneira “animou a 
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malta”.
Numa das noites mais lotadas   
desta Recepção ao Caloiro o 
cantor popular deu as boas vin-
das aos novos estudantes da 
Utad, brindando-os, como de 
costume, com o seu bom hu-
mor e disposição habituais. O 
artista português e a sua banda 
criaram um ambiente de eufo-
ria e animação total na quinta 
noite desta festa estudantil. Fi-
zeram parte do concerto todos 
os êxitos do “Tio Quim“, desde 
a “Cabritinha“, “A Garagem da 
Vizinha“, “Mestre da Culinária“, 
“Picada de Enfermeiro“, entre 
muitos outros. Quando interro-
gado sobre o concerto na noite 
académica vila-realense, Quim 
Barreiros referiu que “foi uma 
festa bonita, como se previa, 
todo o mundo dançou, todo o 
mundo cantou”. Assistiram ao 
concerto centenas de pessoas a 
maioria estudantes, mas tam-
bém um grande número de fãs 
do artista português. Em rela-

ção a este elevado número de 
público    que se encontrava no 
recinto, o mítico artista popu-
lar disse que “de ano para ano 
isto está cada vez mais cheio” 
e em tom de brincadeira, ou 
não, acrescentou que “a as-
sociação tem de comprar uma 
tenda elástica”. A festa conti-
nuou com  mais um concerto 
de música popular, sendo Le-
onel Nunes o artista responsá-
vel pela animação. Como não 
poderia deixar de ser, o con-
certo do Quim barreiros tor-
nou-se na noite mais animada 
e lotada da Semana do Caloiro. 
Os estudantes de Vila Real não 
se cansam dos concertos deste 
mítico cantor e esperam uma 
nova visita, daquele que é con-
siderado o “Rei dos Estudan-
tes”. Fica a certeza de que para 
Quim Barreiros é sempre um 
prazer actuar na cidade trans-
montana e que está disponivel 
para aceitar novo convite.

Noite dos 
tributos

TEXTO: Alexandra Rodrigues e 
Nádia Sousa

A noite de terça-feira, do pas-
sado dia 30 de Outubro, pre-
senteou a comunidade estu-
dantil, com mais duas bandas, 
para uma animada noite no re-
cinto académico.
“Quem é o Bob?” e os “XP Co-
vers”, foram as bandas eleitas 
para darem cor à noite. Nem 
mesmo o frio que se fez sen-
tir foi entrave à a uência dos 
estudantes, que em peso, se 
mostraram bastante entusias-
mados e dançaram ao som do 
reggae e do rock.
Rui Santos, caloiro de despor-
to, mostrou-se bastante satis-
feito com o decorrer da noite: 
“A semana do caloiro está a 
correr muito bem. Tenho-me 
divertido bastante. Gostei es-
pecialmente desta noite pela 
mistura de sons… São noites 
assim que dão ânimo a esta ci-
dade e promovem o convívio”.
O grupo “ XP Covers” do con-
celho de Elvas está a levar a 
sua interpretação dos temas 
dos Xutos e Pontapés, a vários 
pontos do país. Mário Carriço, 
vocalista da banda, numa só 
palavra resume: “ Espectacu-
lar “ e acrescenta ainda, “ Foi 
a primeira vez que aqui estive-
mos como banda… Gostámos 
imenso; o pessoal foi muito 
receptivo e acarinhou-nos bas-
tante “.

Numa onda de boa disposição 
e de estar-se bem, “Quem é o 
Bob”, passou ao público uma 
mensagem de descontracção e 
leveza. Este grupo faz um tri-
buto a Bob Marley e acrescen-
ta ainda a experiência de dois 
anos de estrada.
A banda tocou e o ambiente  -
cou logo contagiado com vibra-
ções bastante positivas. 
Mais um ano consecutivo em 
Vila Real e a opinião da banda 
mantém-se unânime. Bob, o 
vocalista, refere:”Gostei mui-
to de cá estar… É sempre bom 
voltar a Vila Real… Sinto sem-
pre boas energias”.
Ao longo da noite o estudante 
vila-realense mostrou-se sem-
pre descontraído desfrutando 
do som tranquilo que se fez 
ouvir. 
A banda “Quem é o Bob”, 
deixou ainda uma última 
mensagem:”Divirtam-se, por-
que a noite é vossa”. 
Boa música, bom ambiente e 
boa bebida, foram os ingre-
dientes perfeitos para o fecho 
de mais uma noite em grande.

A semana mais 
aguardada 
pelos caloiros 
chegou ao  m
TEXTO: Cristina Valente e 
Andreia Oliveira

Centenas de estudantes 
marcaram presença em mais 
uma semana do caloiro da 
UTAD, e na quarta-feira o 
recinto lotou com a presença 
de uma das bandas com mais 
sucesso em Portugal.
Anjos foram cabeça de cartaz 
no último dia de concertos 
e músicas como: “Ficarei”, 
“Porquê?”, “Escolher viver” 
foram entoadas em alto e em 
bom som pelos presentes que 
vibraram ao som desta banda. 
 “Estamos numa fase muito boa 
da nossa vida, devido a projectos 
como a “Família Superstar” e a 
novela “Vingança”, e ver que 
o público acompanha o nosso 
sucesso é sempre grati cante”, 
confessaram os manos Rosado. 

Acrescentaram ainda que é 
muito positivo receber aquele 
calor todo por parte do público 
“foi muito bom vermos aquela 
gente toda a cantar as nossas 
músicas, então quando apenas 
ouvem os acordes de ‘Porquê?’ 
e cantam, é maravilhoso”.
No  nal, Nelson e Sérgio 
Rosado, que já não vinham a 
Vila Real há 6 anos, confessaram 
o enorme prazer que têm em 
tocar aos estudantes e como é 
bom regressar passado tanto 
tempo, deixando no ar o desejo 
de cá voltarem.
E foi com um recinto a abarrotar 
que mais uma semana 
dedicada aos novos alunos da 
UTAD terminou, e para o ano 
há mais.

Uma das novidades do cartaz 
da Semana do Caloiro 2007 
de Vila Real foi a realização de 
uma maratona organizada pela 
Associação Académica da Utad 
em parceria com várias entida-
des. Esta maratona teve como 

principal objectivo ajudar a As-
sociação “Laços para a Vida”.

PÁGINA 10 »»
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Breve História
Fundado em 1931 por um gru-
po de jovens entusiastas in-
centivados por Aureliano Bar-
rigas, o circuito de Vila Real  
começou por ter uma extensão 
de 7,15 Km. O traçado passava 
na  Timpeira,  Abambres, Ma-
teus, Araucária, atravessando a 
ponte metálica de regresso ao 
centro da cidade. Considerada 
uma prova mítica, o antigo Cir-
cuito Internacional de Vila Real 
viu brilhar, ao longo do tempo, 
pilotos como Gaspar Sameiro, 
Manuel  Fernandes,  David  Pi-
per, Mike d’ Udy, Stirling Moss, 
Jean Behra, John Miles, entre 
outros. 

Apesar de alguns interregnos, 
as corridas voltavam sempre 
à cidade. A Segunda Guerra 
Mundial provocou a primeira 
interrupção nas provas, numa 
altura em que eram dominadas 
pelos pilotos portugueses. No 
entanto, no início dos anos 50, 
com a participação de pilotos 
estrangeiros de elevada qua-
lidade, os portugueses passa-
ram para um plano inferior.
Nos anos de 60 e 70, com a 
introdução dos Fórmula 3 e 
dos Sport-Protótipos, o circui-
to viveu os seus anos de ouro, 
atraindo pilotos de toda a Eu-
ropa. Dezenas de milhares de 
pessoas deslocavam-se a Vila 
Real para verem as máquinas. 
No entanto, após a interrupção 
devido à crise petrolífera dos  
anos 70, as corridas viriam a 
perder fulgor e na década de 
80 as provas mais importantes 
passaram a ser as de motos.
Em Julho de 1991 num trági-
co acidente na “curva da Ford” 
quatro espectadores perderam 

a vida e muitos outros  caram 
feridos. Este facto levou à sus-
pensão das corridas na cidade 
transmontana. Apesar da tra-
gédia, o circuito de Vila Real  
terá sempre associado a si fra-
ses como a de John Miles em 
1966: “é de longe o melhor cir-
cuito em que corri até hoje e, 
para quem corre em Vila Real, 
nenhum outro circuito conta”.

O Regresso
O Circuito de Vila Real era, por-
tanto, bom de mais para estar 
“enterrado” e era necessário 
ressuscitá-lo.

Desta vez, o grande  impul-
sionador foi o antigo piloto e  
glória vila-realense, o falecido 
Manuel Fernandes. A seguran-
ça era o factor primordial para 
que o circuito se voltasse a re-
alizar e, para tal, foi necessá-
rio investir cerca de 1 milhão  
de euros na colocação de railes 
triplos, muros de betão e redes 
de segurança. Do antigo cir-
cuito com 7,15 Km passou-se 
para um com 4,6 Km apenas 
do lado nascente da cidade. 
Foi aproveitada uma boa parte 
do traçado antigo, passando a 
Araucária a ser ligada a Abam-
bres pelas Avenidas da Euro-
pa e de Osnabruck. Dezasseis 
anos depois, a cidade de Vila 
Real volta a viver a emoção 
das corridas automóveis.
O apoio da Câmara Municipal 
de Vila Real foi importante para 
que as máquinas regressassem 
às ruas da cidade. O presiden-
te do município, Manuel Mar-
tins, estava contente com “o 
retomar de uma tradição que 

infelizmente parecia que se 
ia perdendo”. O edil salientou 
ainda a importância do evento 
para a região, a rmando que 
“volta a haver novamente uma 
bandeira no Norte Interior”.
Este regresso teve um enorme 
valor para os vila-realenses, 
que se  demonstraram delicia-
dos com o novo circuito. A ci-
dade estava a precisar de um 
evento que a abalasse, retiran-
do-a de um certo marasmo que 
se vivia. Finalmente, o sonho 
de ver os bólides a acelerar 
pelas ruas tornou-se realida-
de. Eugénia Pitrez, de 37 anos, 
sente que dezasseis anos sem 
corridas “foi muito tempo” e 
que esta é “uma grande ajuda 
para projectar o nome de Vila 
Real a nível internacional”. En-
tre os cerca de 80 mil especta-
dores que não quiseram perder 
o regresso do Circuito estavam 
pessoas de todas as idades. 
Para algumas era tudo novo, 
para outras era o reviver do 
passado. Roberto Peralta, de 
40 anos, actualmente a residir 
em Vila Real, assistia às cor-
ridas pela primeira vez, ava-
liando-as como “muito interes-
santes e impressionantes”. O 
espectador ressalvou ainda “a 
preocupação das entidades em 
trazerem qualidade ao circuito” 
e o facto de “mobilizar muita 
gente da região, bene ciando 
a hotelaria, por exemplo”. Car-
los Alberto Correia, de Viseu, é 
um dos muitos que já haviam 
presenciado o espectáculo au-
tomóvel na cidade transmon-
tana, daí que, para ele, “o nível 
de segurança seja totalmente 
diferente”, estando melhor. Por 
sua vez, Fernando Peixoto, de 
65 anos, e antigo  scal de pis-
ta no Circuito de Vila Real, diz 
que o antigo traçado era “mais 
prejudicial para a cidade” e 
que “a organização está de pa-
rabéns”, apesar de as corridas 
ainda não o satisfazerem to-
talmente. Contudo, classi ca o 
circuito como “fora de série”.
Os vila-realenses estavam, 
portanto, sedentos de veloci-
dade, a alegria demonstrada 

pelas pessoas ao longo da pis-
ta é prova disso.
 
As Corridas
Dezenas de milhares de pesso-
as, em autêntica peregrinação, 
deslocaram-se para as ruas do 
mítico circuito para poderem 
ver, sentir e adorar de perto 
cada ultrapassagem, cada tra-
vagem, cada curva... O burbu-
rinho da multidão voltou a ser  
ouvido  e  o sol,  omnipresente, 
ajudou à festa. Ninguém quis 
perder pitada e todos os sítios 
serviam para espreitar a pis-
ta. Agarrados às redes, capa-
zes de en ar o nariz à frente 
dos carros, na varanda ou na 
janela de casa do amigo, em 
andaimes improvisados ou em 
prédios  inacabados,  os  es-
pectadores tentavam instalar-
se nos lugares mais “VIP” do 
circuito. 
Os três dias do 40º Circuito de 
Vila Real tiveram corridas das 
provas o ciais de vários cam-
peonatos e troféus, muitas de-
las de bastante interesse e até 
muito intensas, fazendo jus à 
frase repetidamente proferida 
pelo speaker durante o  m-
de-semana: “emoção em Vila 
Real!”
 
Challenge Desa o ÚNicO: 
DUARTE CAMPEÃO
Numa prova promovida pela 
FEUP, este Desa o ÚNicO con-
ta com carros do modelo Fiat 
Uno 45S, permitindo a parti-
cipação numa competição au-
tomóvel de baixos custos e 
manutenção acessível. Nuno 
Duarte venceu a concorrência 
e sagrou-se campeão absoluto 
deste Desa o ÚNicO. As duplas 
Pedro Cerqueira/Daniel Matias 
e António Costa/António Areal 
disputaram a liderança com o 
piloto da Team ISEP/Mundau-
to ao longo da prova, mas sem 
sucesso. Após ter ultrapassado 
Areal, Nuno Duarte manteve-
se líder até ao  nal.
O vencedor estava visivelmen-
te feliz e confessou que “já não 
dormia há duas noites a pen-
sar na descida de Mateus e se 

Emoção no regresso das corrida s 
a Vila Real

Para os vila-realenses 5 de Outubro deixou de signi -
car “República”. 5 de Outubro signi ca “Regresso”.
Portugal festejou com pompa e circunstância mais 
um aniversário da Implantação da República. Feste-
jos esses que passaram completamente despercebi-
dos em Vila Real. Na cidade transmontana só havia 
pensamento e coração para o regresso das corridas 
automóveis.

TEXTO: Tiago Mendes  e Bruno Monteiro
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a conseguia fazer a fundo ou 
não”. Em jeito de balanço, des-
creve tudo como “fantástico”, 
desde a organização ao traça-
do, passando pela equipa que 
o ajudou. 

Classi cação da corrida
1º Nuno Duarte – 51m27,878s
2º Pedro Cerqueira / Daniel 
Matias – a 4,380s
3º António Costa – a 4,903s

Nuno Duarte festejou, assim, a 
conquista do Challenge Desa o 
ÚNicO, somando, na classi ca-
ção geral, 83 pontos. 

Caterham Academy: 
MEGRE “BRUTAL”

O modelo “SEVEN”, dos anos 
sessenta da Lotus, serve de 
base para os carros deste tro-
féu que foi alcançado por Ri-
cardo Megre. Aragão Teixeira, 
José Carvalho, Ricardo Megre e 
Nuno Carvalho protagonizaram 
uma luta muito emotiva pelo 
lugar mais alto do pódio. De-
pois  de  várias  trocas  na  li-
derança, José Carvalho parecia 
lançado para a vitória. Contu-
do, Ricardo Megre, que o vinha 
a perseguir, conseguiu numa 
última volta fantástica passar 
para a dianteira e garantir a 
vitória neste Troféu Caterham 
Academy. 
Se antes dos treinos a expec-
tativa era grande, pois, se-
gundo Megre, “os circuitos ci-
tadinos são um totobola”, no 
 nal, o seu contentamento era 
enorme, visto que tinha corri-
do uma  nal “brutal”, a melhor 
da sua vida, num circuito “fan-
tástico”.
José Carvalho acabou por per-
der o segundo  lugar  na se-
cretaria, visto que a distância 
para o solo do seu Caterham 
não respeitava os regulamen-
tos. Aragão Teixeira terminou, 
assim, a prova em segundo 
lugar, seguido de Nuno Carva-
lho. 

Classi cação da corrida
1º Ricardo Megre – 
27m40,904s
2º Aragão Teixeira – a 1,223s
3º Nuno Carvalho – a 1,365s

Ricardo Megre foi, então, cam-

peão absoluto do Troféu Ca-
terham Academy com 266 
pontos.

Open de Velocidade: 
SALVADOR CAI DO CÉU 
PARA O INFERNO
Pedro Salvador foi o grande 
protagonista duma prova des-
tinada a viaturas de Produção 
(Grupo N) e de Turismo (Gru-
po A). O piloto de Chaves, ao 
volante do Juno SSE, supe-
riorizou-se à concorrência dos 
Radical SR3. Tendo conseguido 
a pole position, Salvador foi 
surpreendido logo no arran-
que por António Coimbra, mas 
imediatamente recuperou o 
lugar dianteiro, que manteve 
tranquilamente até ao  m da 
corrida.
O vencedor da prova estava 
satisfeito com o seu desempe-
nho, depois “da partida mais 
estranha” que alguma vez ti-
nha visto, “em que o António 
Coimbra queria passar à frente 
de toda a gente e foi capaz de 
quase estragar toda a corrida”. 
Após o arranque, Pedro Salva-
dor tentou “fazer voltas rápi-
das, ter precaução nas dobra-
gens e aumentar a vantagem 
para ganhar à vontade”.
Apesar do êxito em prova, Sal-
vador não foi tão bem sucedido 
fora dela. Depois da corrida, o 
piloto fez uns piões, extra-
vasando a sua alegria e para 
gáudio dos espectadores. Acro-
bacias que lhe custaram caro: 
uma multa de 1750€. Como se 
isso não bastasse, tinha ha-
vido um erro na aceitação da 
sua inscrição e que foi notada 
apenas depois da corrida. Ale-
gadamente, Pedro Salvador 
não possui uma licença que se 
adapte às provas do Open de 
Velocidade. Devido a esse fac-
to, foi-lhe retirado o título de 
vencedor no Circuito de Vila 
Real.
Deste modo, Gonçalo Araú-
jo passou a ser o vencedor da 
corrida do Open de Velocidade

Classi cação da corrida
1º Pedro Salvador – Juno SSE 
– 49m26,376s - desclassi ca-
do
2º Gonçalo Araújo – Radical 
SR3 – a 1m14,571s
3º Bruno Serra – Radical SR3 
– a 1 volta
4º José Pedro Leite / João Bar-
bosa - Radical SR3 - a 1 volta

Gonçalo Araújo lidera, desta 
forma, a classi cação geral do 
Open de Velocidade com 67 
pontos.

Campeonato Nacional 
Clássicos de Velocidade 

1300: DOMINGO DE 
ALEGRIA E… PIMENTA
As duas corridas do Campeo-
nato Nacional Clássicos de Ve-
locidade 1300 (CNCV-1300) 
tiveram desfechos diferentes. 
Na primeira, Nuno Pimenta 
ao volante de um Austin Mini 
1275 GT venceu uma renhida 
luta com Luís Alegria. Os dois 
pilotos estiveram “colados” 
durante toda a corrida, desta-
cando-se dos restantes. Já na 
segunda prova, o Datsun 1200 
de Luís Alegria terminou em 
primeiro, aproveitando um pro-
blema na caixa de velocidades 
do carro de Nuno Pimenta. 
Alegria sagrou-se, assim, cam-
peão absoluto deste CNCV-
1300, sem grande esforço. 
O piloto “vinha para Vila Real  
para terminar em segundo ou 
terceiro”. Segundo ele, “bas-
tava um quarto e um terceiro 
para ser campeão”. Apesar do 
sucesso, Alegria demonstrou o 
seu desagrado relativamente à 
logística do Circuito, visto que 
a paddock estava “en ada num 
buraco, longe da pista e das 
outras paddocks. Estar aqui ou 
em Freixo de Espada à Cinta é 
igual, mas a pista é fantástica 
em determinadas zonas”, con-
clui.

Classi cação – Corrida 1
1º Nuno Pimenta – Austin Mini 
1275GT (H71) – 22m51,563s
2º Luís Alegria – Datsun 1200 
(H76) – a 1,616s
3º Paulo Antunes – Datsun 
1200 Deluxe (H76) – a 6,887s 

Classi cação – Corrida 2
1º Luís Alegria – Datsun 1200 
(H76) – 21m54,191s
2º Paulo Antunes – Datsun 1200 
Deluxe (H76) – a 18,056s
3º António Paquete – MG Mid-
get (H76) – a 27,995s

Luís Alegria é, então, campeão 
do CNCV-1300, com 92 pon-
tos, quando ainda falta correr 
no Circuito do Estoril.
Nas categorias também já 
está quase tudo decidido. Em 
H65, Luís Nobre da Veiga lide-
ra com 51 pontos. Na catego-
ria H71, Nuno Pimenta tem 99. 
Na H74+H76, Luís Alegria tem 
101 pontos. Nos H80 é Alexan-
dre Beirão quem está na frente 
com 62 pontos. Por último, a 
Classe Especial em que Fer-
nando Gaspar lidera com 74 
pontos, após ter vencido a Ca-
tegoria em Vila Real. 

Campeonato Nacional 
Clássicos de Velocidade / 
Troféu Nacional Clássicos 
de Velocidade: BIS DE 
DINIS
Carlos Dinis, pilotando um 
March 74S, venceu as duas 

corridas do Campeonato Na-
cional Clássicos de Velocidade 
/ Troféu Nacional Clássicos de 
Velocidade (CNCV/TNCV). Sem 
grandes di culdades o piloto 
obteve duas descansadas vi-
tórias, sem grande história, no 
Circuito de Vila Real. Na pri-
meira tirada, Ribeirinho Soares 
ainda conseguiu partir à sua 
frente mas, na segunda volta, 
Dinis já ocupava novamente o 
primeiro lugar. Joaquim Jorge 
(Ford Escort RS)  cou na ter-
ceira posição depois de Antó-
nio Barros ter desistido com 
problemas na embraiagem do 
seu Porsche 911 RSR.
Na segunda corrida, Dinis teve 
a tarefa mais facilitada ainda  
após as desistências de Jo-
aquim Jorge e de Ribeirinho 
Soares devido a uma colisão. 
O piloto do March 74S, após o 
champanhe, disse que não deu 
qualquer hipótese à concorrên-
cia. Quanto ao novo circuito de 
Vila Real, Carlos Dinis acha-o 
“engraçado, mas com muitas 
melhorias a fazer ao nível do 
piso”.

Classi cação – Corrida 1
1º Carlos Dinis – March 74s 
– 25m22,902s
2º Ribeirinho Soares – Lola 
T212 – a 4,799s
3º Joaquim Jorge – Ford Escort 
– a 1m23,549s

Classi cação – Corrida 2
1º Carlos Dinis – March 74s 
– 27m04,273s
2º Carlos Santos – Porshe 911 
RSR – a 23,302s
3º Rui Costa – Ford Escort – a 
42,233s

Carlos Dinis ultrapassa, assim, 
com 56 pontos no TNCV, Ribei-
rinho Soares, com 46. 
No CNCV, Rui Costa é primei-
ro na geral com 72 pontos. O 
piloto do Ford Escort RS vence 
também a categoria H71 com 
118 pontos. Na categoria H76, 
Joaquim Jorge é líder com uma 
pontuação de 86.

Campeonato Nacional 
de Velocidade/PTCC: 
CARVALHO E CAMPANIÇO 
REPARTEM VITÓRIAS E 
NÃO SÓ
Quem esperou pelas provas do 
PTCC certamente não se arre-
pendeu. Com várias trocas de 
lugares e alguns “toques”, as 
corridas do PTCC estiveram ao 
rubro.
Francisco Carvalho, num Seat 
Leon Supercopa, conseguiu a 
pole position, após uma volta 
sensacional em que “saiu tudo 
bem” e conseguiu fazer as cur-
vas da descida de Mateus “a 
fundo”. 
No arranque da primeira tirada, 
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Carvalho foi surpreendido e ul-
trapassado por César Campa-
niço (BMW 320si), mas imedia-
tamente recuperou o primeiro 
lugar. Contudo, a prometida 
luta pela vitória foi condiciona-
da pela entrada do safety-car 
em pista após Marco António, 
num Renault Clio RS 2000, ter 
embatido nos rails na zona do 
campo do Abambres. Removi-
da a viatura, Francisco Carva-
lho conseguiu assegurar a lide-
rança e o título de campeão da 
categoria 4. O piloto vencedor 
estava feliz com o seu desem-
penho, numa “prova mítica e 
num circuito verdadeiramente 
fabuloso, muito rápido e para 
homens de barba rija”.
Apesar do segundo lugar na 
corrida,  Campaniço  foi  o  
melhor da categoria 2, apro-
veitando as desistências de Ni 
Amorim, de João Figueiredo e 
de Jorge Areal. O condutor do 
BMW 320Si igualou, assim, Ni 
Amorim no segundo lugar da 
geral da categoria 2.
Na categoria 3, Luís Barros 
(Renault Clio) foi o mais rá-
pido, terminando a prova em 
sexto lugar, à frente de Manuel 
Pedro Fernandes (BMW 320d). 
António João Silva, num Hon-
da Civic Type R, conseguiu um 
quarto lugar dentro da catego-
ria, su ciente para se sagrar 
campeão, realizando  “um  so-
nho de criança”. 

Classi cação - Corrida 1
1º Francisco Carvalho - SEAT 
Leon Supercopa (Cta. 4) - 
29m44,024s - Cat.4 
2º César Campaniço - BMW 
320si (Cat. 2) - a 0,527s 
3º Vítor Souto - SEAT Leon Su-
percopa (Cat.4) - a 1,915s

A segunda corrida foi mais 
emocionante e também a mais 
polémica. Invertidas na grelha 
de partida as primeiras posi-
ções da primeira corrida, Diogo 
Azevedo destacou-se do resto 
dos corredores. No entanto, 
foi traído pela transmissão do 
seu Seat Leon Supercopa. Ví-
tor Souto herdou a liderança, 
mas um choque contra os rails 
provocado por César Campa-
niço fê-lo desistir. Campaniço 
passou, assim, para a frente e 
Francisco Carvalho permanecia 
no seu encalço. E que luta pro-
tagonizaram estes dois pilotos! 
Quem se deslocou até ao Cir-
cuito de Vila Real pôde assistir 
a uma disputa tremenda por 
uma vitória na segunda corrida 
do PTCC. Contudo, Campaniço, 
depois do toque em Vítor Sou-
to, fez com que Francisco Car-
valho embatesse violentamen-
te contra os rails na chicane 
da descida de Mateus, quando 
este o tentava ultrapassar.
César Campaniço conquistou, 

deste modo, o primeiro lugar 
do pódio, à frente de Pina Car-
doso. Todavia, os pilotos não 
obtiveram pontuação devido à 
falta de quórum. Manuel Pedro 
Fernandes, o  lho do lendário 
Manuel Fernandes, conseguiu 
acabar num surpreendente ter-
ceiro lugar e com o pára-cho-
ques traseiro a arrastar, devido 
a um toque de Luís Barros. O 
piloto, que antes da segunda 
corrida se sentia “especial a 
correr para milhares de pes-
soas”, no  nal sentia-se mais 
ainda, dado o bom resultado 
obtido “em casa”, num circuito 
que regressou, em muito, gra-
ças ao seu falecido pai.
 

Classi cação - Corrida 2
1º César Campaniço - BMW 
320si (Cat. 2) - 23m22,326s 
2º João Pina Cardoso - SEAT 
Leon Supercopa (Cat. 4) - a 
42,654s 
3º Manuel P. Fernandes - BMW 
320D - a 58,089s;

Feitas as contas no  nal das 
duas corridas, Campaniço as-
cendeu ao segundo lugar da ca-
tegoria 2, igualando Ni Amorim 
com 66 pontos. José Monroy, 
que não esteve em Vila Real, 
é líder da geral com 72 pontos. 
Na categoria 3, António João 
Silva sagrou-se campeão, com 
97 pontos e, visivelmente emo-
cionado, subiu ao pódio. Na ca-
tegoria 4, Francisco Carvalho é 
campeão, depois de ter falha-
do a conquista no ano passado 
devido aos seus “interesses na 
Supercopa Leon em Espanha”. 
Diogo Azevedo lidera a catego-
ria Júnior, com 100 pontos, à 
frente de Tiago Marques.

Ex-Troféu Datsun: 
BARRETO FARIA GANHA 
EM CORRIDA POBRE
O objectivo desta prova era co-
locar de novo nas ruas de Vila 
Real os carros do antigo Troféu 
Datsun, mas apenas dez par-
ticiparam. Isto porque muitos 
deles estão inscritos noutras 
competições, como por exem-
plo nos CNCV-1300.
João Barreto Faria saiu, então, 
confortavelmente triunfante do 
circuito citadino transmontano. 
Faria demonstrou um anda-
mento muito forte e depois de 
recuperar a liderança na ter-
ceira volta, manteve-a até ao 
agitar da bandeira de xadrez. 
Xavier foi segundo, enquanto 
que  Luís  Santa-Bárbara   ocu-
pou o último lugar do pódio. 

Classi cação da corrida
1º João Barreto Faria - 
16m55,595s
2º Rui Xavier – a 4,630s
3º Luis Santa-Barbara – a 
16,098s

 
Memorial Manuel 
Fernandes

Este memorial juntou os anti-
gos pilotos amigos do malogra-
do Manuel Fernandes. Falecido 
recentemente, este antigo pi-
loto de elevada qualidade con-
tinua a ser ídolo para muitos 
daqueles que o viram compe-
tir, principalmente no Circuito 
de Vila Real. 
Alcides Petiz, num BMW M3, foi 
quem levou a melhor na última 
corrida deste  m-de-semana 
automobilístico. António Ro-
drigues, com o seu Volvo 240 
Turbo, tentou contrariar Petiz, 
mas fez um pião que o levou à 
desistência. Desta forma, José 
Peres terminou em segundo, no 
Ford Sierra Cosworth. O Ford 
Escort Twin Cam de Rui Lages 
fechou o pódio. O antigo BMW 
635CSI de Manuel Fernandes 
também esteve presente, pilo-
tado por Ivan Graça, mas não 
conseguiu  gurar entre os dez 
primeiros. 
Manuel Fernandes foi ainda 
homenageado formal junto ao 
pódio do Circuito de Vila Real. 
O seu  lho, Manuel Pedro Fer-

nandes, a sua mulher, Dra. 
Fátima, e o presidente da Câ-
mara Municipal, Manuel Mar-
tins, descerraram uma placa 
que dá o nome de “Rua Manuel 
Fernandes” à actual recta da 
meta. A Dra. Fátima recebeu 
ainda, num momento de gran-
de comoção, uma estatueta do 
falecido piloto e uma miniatura 
do carro que conduzia. 
Terminou, assim, um  m-de-
semana de grandes emoções, 
deixando entrever um futuro 
sorridente para este renovado 
Circuito de Vila Real.

O Futuro
Tudo indica que as corridas vie-
ram para  car na cidade trans-
montana. O Clube Automóvel 
de Vila Real já tem garantido 
para 2008 a organização de 
dois circuitos. O primeiro será 
no mês de Julho e o segundo 
em Setembro. Um deles, para 
além de receber as provas na-
cionais, irá ter igualmente um 
Festival Histórico. Este Festival 
poderá ter lugar em Vila Real 
nos anos pares e nos ímpares 
no circuito da Boavista, no Por-
to.
O Circuito de Vila Real pode-
rá ainda receber o World Tou-
ring Car Championship depois 
de 2009. Todavia, para que tal 
seja possível, o citadino terá de 
sofrer algumas modi cações.

Para reforçar a segurança do 
traçado, foi colocada uma chi-
cane a seguir à segunda  curva 
depois  da descida de Mateus. 
Supostamente, os pilotos   ga-
nhariam muita velocidade na 
descida, não conseguindo virar 
à direita na Araucária em se-
gurança. Assim, a chicane para 
corte de velocidade foi feita 
com sinalizadores.  Esta alte-
ração de última hora atrasou o 
início das corridas, fazendo com 
que os  pilotos  dos  Caterham 
buzinassem em forma de pro-
testo, enquanto desesperavam 
pelo início dos treinos.
A medida de segurança não foi 
muito apreciada pela maioria 
dos pilotos, que demonstraram 
o seu descontentamento. Luís 
Alegria contestou veemente 
a chicane, visto que “a trava-
gem é toda descompensada, 
perigosa e tira todo o gozo da 
descida. É mais perigoso com a 
chicane do que sem ela”. O pi-
loto conclui dizendo que “agora 
estão na moda as chicanes e os 
safety cars”. Carlos Dinis parti-
lha do mesmo ponto de vista, 
reforçando que “são mais peri-
gosas as partes dos dobrados 

e dos redutores de velocidade 
do que a chicane. A seguir à 
segunda esquerda era preciso 
travar forte para fazer a chi-
cane, enquanto sem ela se iria 
reduzindo até chegar à curva à 
direita”.
Para outros corredores, este 
reforço de segurança não é 
totalmente descabido. César 
Campaniço diz que apesar de 
ser “o único senão deste traça-
do, é para o bem da seguran-
ça”. Ricardo Megre tem  ideia 
semelhante, mas alerta para o 
facto de os pilotos “descerem 
Mateus de prego a fundo, ten-
do uma curta distância para 
travar e endireitar o carro para 
entrar na chicane”. No entan-
to, felicita a organização pela 
forma como procedeu: “dou os 
parabéns a todos os que puse-
ram a chicane da maneira que 
estava. Caso alguém tivesse 
um erro de travagem não ba-
tia, nem havia bandeiras en-
carnadas”.
Certamente que nos próximos 
circuitos esta  chicane  será 
objecto de re exão por parte 
das entidades organizadoras.

A chicane da discórdia
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Economia vence concurso

Em 2008, Vila Real será invadida por estudantes de 
todo o país. 

No decorrer das eleições para 
o Núcleo, umas das listas en-
cabeçada por André Pinto, pro-
pôs, se ganhasse, a realização 
do IX Encontro Nacional de Es-
tudantes de Economia (ENE-
EC). Uma vez eleito, o presi-
dente moveu esforços para 
cumprir tal promessa.
Segundo André Pinto, “o pro-
cesso de candidatura foi o mais 
fácil, inicialmente houve um 
acordo verbal com os outros 
Núcleos das outras Universi-
dades, depois enviámos uma 
proposta por escrito com todos 
os requisitos necessários, des-
de transportes a alojamento e 
alimentação”.
O Núcleo de Economia aca-
bou por vencer a candidatu-
ra. Embora os esforços e o 
trabalho dos elementos que o 
constituem sejam mais do que 
muitos, a responsabilidade e 
o reconhecimento do curso e 
posteriormente da Universi-
dade e Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) a nível nacional 
superará tudo isto. 
André Pinto refere que para 
que nada falhe, haverá “uma 
divisão por departamentos, 
uns tratarão do alojamento, 
outros do transporte e outros 
da diversão”.
Ainda não há uma data de -
nida, apenas se sabe que este 
encontro realizar-se-á entre 
Março e Abril durante um  m-
de-semana.
O presidente do Núcleo não 
quis deixar de referir que os 
apoios de várias entidades são 
fundamentais, tendo para já 
con rmação do Instituto Por-
tuguês da Juventude (IPJ).
O ENEEC terá como principal 
atracção um conjunto de con-
ferências a realizar na Aula 
Magna da UTAD.
Sendo Vila Real uma cidade do 
interior esta é uma oportunida-
de para mostrar as potenciali-
dades desta Academia.
Para mais informações a li-
cenciatura em Economia tem 
à disponibilização o seu site e 
aconselha a visita. Aqui deixa-
mos o link:

Texto: Dina Monteiro

http://home.utad.pt/
~nae/

Neste endereço electrónico, 
Economia tem um conjunto de 
informações necessárias a to-
dos, que dizem respeito à pró-
pria licenciatura, aos estudan-
tes e ao Núcleo.
Quem visita a “casa virtual” 
tem logo na primeira página os 
detaques e notícias. Aqui pode 
encontrar outros links que o 
levarão aos mais diversos as-
suntos. 
As actividades realizadas pelo 
Núcleo são dadas a conhecer 
aos alunos, a mais recente foi 
uma patuscada.
Documentos importantes tan-
to da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro como da 
licenciatura podem ser consul-
tados e até mesmo efectuar o 
download.
Curso que se preze e que este-
ja presente em qualquer festa 
da Academia não podem faltar 
as célebres fotogra as para 
mais tarde recordar. O Núcleo 
tem para consulta de cada vi-
sitante álbuns de momentos 
marcantes.
O site do Núcleo de Economia 
(NAE) está em constante actu-
alização, os responsáveis pe-
dem desculpa se por qualquer 
motivo este não puder ser vi-
sitado.
Fica aqui um pouco mais sobre  
este curso.

Ciclo  de  Conferências de 
Ciências da Comunicação

Com o objectivo de estudar a comunicação em geral, 
irão realizar-se palestras com  grandes nomes do 
jornalismo e comunicação nacionais. 

Texto: Dina Monteiro e Joana Vieira

O Núcleo de Ciências da Co-
municação (NEC.COM) junta-
mente com a coordenação do 
curso irá organizar uma confe-
rência com um objectivo de -
nido. “Pensar a Comunicação” 
é o tema central, Carlos Almei-
da, presidente do Núcleo a r-
ma “este ciclo de conferências 
tem como  nalidade esclarecer 
os alunos para algumas situa-
ções actuais, como por exem-
plo, a alteração do estatuto da 
Comunicação Social, a guerra 
de audiências ou até mesmo 
o momento por que passa a 
RTP”.
Para ajudar a esclarecer dúvi-
das, estarão presentes alguns 
nomes bem conhecimentos do 
universo da comunicação, des-
de já o director-executivo da 
Visão, Filipe Luís, o provedor  
do ouvinte da RDP, José Nuno 
Martins e o director da Agência 
LUSA, Miguel Viana. A partir 
daqui “os alunos vão poder tra-
çar o per l e  car com algumas 
ideias gerais do que se procura 
num pro ssional da comunica-
ção”, a rma Carlos Almeida.
Embora seja um evento volta-
do para os alunos de Ciências 
da Comunicação e respectivos 
professores da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), o Núcleo está a fazer 
um esforço para que este seja 
aberto a outros cursos da UTAD 
ou a outras academias.
O Ciclo de Conferências reali-
zar-se-á no dia 19 de Novem-
bro durante todo o dia no Com-
plexo Pedagógico da UTAD. Os 
alunos interessados deverão 
inscrever-se e estão sujeitos 
ao pagamento de uma simbó-
lica quantia e posteriormente 
receberão um diploma de par-
ticipação.
As jornadas terão um acompa-
nhamento jornalistico ao minu-
to com os resumos das jorna-
das no blog COMUNICAMOS.
As jornadas serão transmiti-
das em directo televisivamente 

via internet no blog COMUNI-
CAMOS do curso de Ciências 
da Comunicação e no blog do 
NEC.COM.
Carlos Almeida não quis deixar 
passar em branco uma última 
oportunidade deixando uma 
mensagem “a Comunicação é 
importante e interessa a to-
dos”.
Esta é uma das muitas iniciati-
vas que o Núcleo pretende rea-
lizar ao longo deste ano lectivo, 
contando com a colaboração 
de todos.

NEC.COM
www.neccom.wordpress.com
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Numa semana dedicada aos 
jovens, a Associação Académi-
ca da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (AAUTAD) 
decidiu unir o desporto à soli-
dariedade e dar continuidade 
à sua política de intervenção 
cívica.
A maratona decorreu durante 
a manhã do dia 28 de Outubro 
e ligou o largo da Câmara Mu-
nicipal de Vila Real ao Parque 
Corgo.
Esta iniciativa foi aberta a toda 
a comunidade e contou com 
o apoio de várias entidades, 
entre as quais:Agrupamento 
295 da Nossa Senhora da Con-
ceição, Associação Laços P’ra 
Vida, Câmara Municipal de Vila 
Real, Associação de Caminhei-
ros de Vila Real e a Associação 
de Atletismo de Vila Real.
Maria João Monteiro, Presiden-
te da Associação Laços P’ra 
Vida, referiu que esta iniciativa 
foi muito importante: “damos 
a conhecer o nosso trabalho”. 
A Associação apoia doentes on-

cológicos e os seus familiares. 
Segundo, Maria João, este tra-
balho é fundamental “porque 
as doenças oncológicas estão 
a assumir o primeiro lugar nas 
causas de morte em Portugal”.
A comunidade foi receptiva e 
Tiago Sá-Carneiro, Vice-Pre-
sidente da AAUTAD, abordou 
esta questão referindo que por 
se ter tratado de um Domingo 
“a adesão das pessoas notabi-
lizou-se”. Tiago, referiu que os 
jovens de hoje têm de estar 
mais consciencializados para 
os problemas sociais, “com 
esta maratona, mostrámos que 
somos capazes”, “apostámos 
numa causa nobre e só espero 
que o resultado seja positivo”.
A maratona terminou no Par-
que Corgo com uma sessão de 
yoga, para relaxar depois do 
contributo e espírito de soli-
dariedade prestados por uma 
boa causa.E porque nunca é 
demais lembrar, o tratamento 
passa pela prevenção e pelo 
diagnóstico precoce.

AAUTAD Solidária

Vila Real corre por uma causa
Uma das novidades do cartaz da Semana do Caloiro 
foi a realização de uma marato na com os fundos a 
reverterem para a Associação Laços P’ra Vida. 

 
TEXTO: Joana Vieira

1200 euros prenda da Associaçã o 
Académica
AAUTAD entrega à Associação Laços P’ra Vida receita 
obtida com a maratona realizada durante a Semana 
do Caloiro

TEXTO: Ana Félix
Numa cerimónia repleta de 
simbolismo, a AAUTAD entre-
gou à Associação Laços P’ra 
Vida o valor angariado com as 
inscrições na maratona realiza-
da no decorrer da Semana do 
Caloiro.
Pelas mãos de Bruno Gonçal-
ves, presidente da AA, a repre-
sentante da instituição de so-
lidariedade social, Maria João 
Monteiro, recebeu humilde-
mente o cheque com a quan-
tia de mil e duzentos euros e 
agradeceu o contributo, que 
“será fundamental para con-
cretizar os objectivos traçados 
pela associação”.
Para organização foi igualmen-
te grati cante, não só por se 

ter conseguido obter valores 
monetários, mas também por-
que se conseguiu promover um 
evento de cariz social que uniu 
estudantes da universidade 
com os cidadãos de Vila Real. 
O desejo é que projectos deste 
género continuem para que o 
elo de ligação entre o muníci-
pio e a associação académica 
se fortaleça.
A cerimónia decorreu no Audi-
tório da Biblioteca Central da  
UTAD no dia 12 de Novembro, 
destacando-se entre os pre-
sentes o Reitor da Universidade 
de Trás-Os-Montes e Alto Dou-
ro, Armando Mascarenhas e o 
Governador Civil de Vila Real, 
António Martinho.

Eleição para os representantes 
dos Estudantes na Assembleia 
de elaboração  dos  estatutos 
na UTAD

As urnas abriram dia 14 de 
Novembro para os alunos da 
UTAD escolherem os seus re-
presentantes na Assembleia 
estatutária.
Apresentaram-se a votos duas 
listas, a lista A, liderada po r 
Bruno Ferreira e a lista T, cons-

tituída por elementos da AAU-
TAD tendo como primeiro re-
presentante Tiago Sá Carneiro. 
Com uma adesão satisfatória 
às urnas, mais de 2 mil votos, 
a lista T conseguiu uma vitória 
absoluta elegendo os três re-
presentantes dos alunos à As-
sembleia.
Tiago Sá Carneiro explicou-nos 
o que o levou a concorrer a es-
tas eleições: “A lista T formou 
uma lista para os representan-
tes da Assembleia para elabo-
ração dos novos estatutos da 
UTAD com um único objectivo, 
dar voz aos alunos da UTAD, 
sendo que os elementos têm 
já algum conhecimento e ex-
periência a nível do Conselho 
Pedagógico. Qualquer aluno 
poderia ser candidato, contudo 
achamos que a representação 
dos alunos deverá caber à As-
sociação Académica. Achei por 
bem fazermos esta lista com o 
intuito de conseguir melhores 
condições para os alunos, pre-
servando os seus interesses e 
direitos.”
Quando indagado acerca do 
que pretende defender na ela-
boração dos estatutos, Tiago 
não é explícito: “Nós temos 
algumas ideias, contudo após 
a primeira reunião plenária 
iremos delinear efectivamente 
os objectivos. Esses objectivos 
passarão sempre pela preocu-
pação que temos em manter a 
voz activa dos alunos nas deci-
sões da academia”
Acerca da adesão às urnas, 
Tiago Sá Carneiro mostrou-
se bastante satisfeito, mesmo 
tendo em conta a falta de in-
formação aos alunos.

Associação Académica da UTAD 
 
Quinta de Prados
 5000 - 801 Vila Real
 Tel: 259330740
 Fax: 259330741
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Para começar, queria felicitar a 
excelente estratégia dos prin-
cipais intervenientes da Asso-
ciação Académica da UTAD em 
parceria com a UTAD, na ma-
neira como decidiu introduzir 
este novo sistema na realiza-
ção do Jornal Universitário “O 
Informativo” em conjunto com 
os importantes recursos hu-
manos e técnicos do curso de 
Ciências da Comunicação.
No inicio deste novo ano lectivo 
2007/2008, a Direcção da As-
sociação Académica da UTAD 
tinha um conjunto de activida-
des que assumiu cumprir e que 
desta forma estão a caminhar 
para o  m de mais um man-
dato de grande trabalho, dedi-
cação, empenho e defesa dos 
direitos dos alunos.
Começando pelo processo de 
matriculas dos recém-estu-
dantes universitários na UTAD, 
 cou bem patente a grande 
adesão de novos alunos nesta 
Instituição de Ensino Superior, 
com a entrada de 1400 novos 
alunos, onde na qual estes fo-
ram elementos importantes no 
crescimento do  nanciamento 
da universidade, graças tam-
bém à abertura de novos cur-
sos com completa adesão, in-
cluindo o pólo de Chaves.
A AAUTAD disponibilizou no 
novo Site WEB, um link onde 
dava acesso ao Site de Habi-
tabilidade já experimentado e 
com sucesso no ano transacto, 
onde surgiam um grande le-
que de opções com condições 
veri cadas pela AAUTAD, dife-
renciadas por tipo de sexo, va-
riedades de preços, condições 
de equipamentos e localização 
nas diversas áreas da cidade. 
Foi uma ajuda preciosa para 
todos aqueles que enfrentam 
uma situação nova nas suas vi-
das de estudar fora e desloca-
rem-se para uma cidade nova 
sem qualquer tipo de orienta-
ção, visto uma grande percen-

tagem destes alunos serem 
deslocados.
O processo de matrículas cor-
reu de forma bastante exem-
plar, com um excessivo lota-
mento nos primeiros dias, quer 
da primeira e segunda fase, na 
qual a AAUTAD conseguiu fazer 
uma prestação de serviços aos 
Serviços Académicos da UTAD 
e ao BES, no sentido de todos 
os novos alunos procederem 
ao seu processo de matricula, 
abertura da conta cartão de 
estudante e na dinamização de 
quase 1200 novos sócios para a 
AAUTAD, mostrando o excelen-
te papel e ciente e empenhado 
dos seus dirigentes, oferecen-
do um KIT com alguns objectos 
de integração essenciais, como 
uma t-shirt do caloiro, um CD 
com as novas normas peda-
gógicas e uma agenda com as 
mensagens de boas vindas, 
o calendário escolar, o código 
de praxe e todos os estabele-
cimentos G.E.T. disponíveis na 
cidade.
Para melhor começar a mostrar 
o quanto bom é o ambiente 
académico, começamos no dia 
30 de Setembro com as famo-
sas Barraquinhas – Recepção 
ao Caloiro, festa esta especial 
para todos aqueles que ingres-
sam nesta nova cidade de Vila 
Real e na UTAD, com muita 
animação, música e ambiente 
de deixar com inveja qualquer 
cidade universitária nacional.
Passado pouco mais de 20 
dias, a esperada Semana do 
Caloiro voltou com um cartaz 
surpreendente, com todos os 
estilos de músicas e bandas, 
desde a música popular com 
Quim Barreiros e Zézé Fer-
nandes, a música hip-hop com 
Expensive Soul, a música rock 
com os The Gift e a música pop 
com os Anjos, com muita boa 
disposição e muito espectácu-
lo e com os apoios das casas 
nocturnas a fornecer os Dj´s. 

Ainda esta festa foi brindada 
com uma surpresa da AAUTAD, 
no melhoramento do recinto, 
com aplicação de um relvado 
sintético para melhor imagem 
daquilo que é uma organização 
da maior festa recreativa da 
região transmontana.
Foi inserido nesta Semana do 
Caloiro, a vertente desportiva 
e de solidariedade, uma Ma-
ratona pela Saúde com o  m 
de ajudar uma instituição de 
carácter social “Laços para a 
Vida” e que teve a participa-
ção de mais de 400 pessoas 
que contribuíram com 2 euros, 
sendo esta quantia ser reverti-
da para a mesma, tendo cada 
participante direito a uma t-
shirt alusiva ao evento e diver-
sos pontos de água durante o 
percurso. Este evento teve o 
apoio da EMAR, da Associação 
de Atletismo, a Associação de 
Caminheiros de Vila Real e o 
Grupo de Escuteiros da N. Sr.ª 
da Conceição. 
Enquanto alunos temos que 
felicitar esta Direcção da AAU-
TAD de fazer todo este conjun-
to de actividades recreativas e 
culturais, desportivas e de ca-
rácter social sem um conjunto 
de subsídios que constituem o 
nosso orçamento anual, como 
o Financiamento do IPJ e o da 
Câmara Municipal de Vila Real, 
que só agora chegaram no  -
nal deste mês, quase no  m do 
mandato, tendo esta direcção 
de ter assumido compromis-
sos, o que mostra o esforço 
 nanceiro que a AAUTAD atra-
vessou, vivendo de receitas 
próprias e do  nanciamento da 
Universidade.
Ainda será realizado este mês 
uma Gala Desportiva, pelo de-
partamento desportivo da AAU-
TAD, num formato de enorme 
requinte e glamour, premiando 
assim todos os atletas, dirigen-
tes desportivos, treinadores e 
equipas que ajudaram as sec-

ções desportivas da AAUTAD a 
chegarem onde chegaram nos 
sucessos dos títulos e na ópti-
ma representação externa que 
passaram pela demonstração 
dos bons resultados obtidos.
Para concluir este leque de ac-
tividades, será realizada uma 
Feira das Pro ssões, com as 
principais temáticas do Empre-
endedorismo, Empregabilidade 
e Criação de Empresas, por-
que esta direcção da AAUTAD 
também se preocupa com os 
seus recém-licenciados e sa-
ídas pro ssionais, com ajuda 
de especialistas, técnicos e re-
presentantes governamentais 
debaterem estas temáticas 
introduzidas na região trans-
montana e discutir-se soluções 
e estratégias para o futuro nes-
tas áreas de intervenção.  
Para  nalizar, está a chegar o 
período interno mais impor-
tante da Universidade, a revi-
são estatutária, onde na qual o 
novo Regime Jurídico das Uni-
versidades obriga a uma nova 
elaboração estatutária das 
universidades, com uma elei-
ção para os docentes e outra 
para os estudantes, para todos 
aqueles que estão a concorrer, 
boa sorte, acredito plenamente 
que todos apenas têm como ob-
jectivo dar melhores condições 
à nossa universidade. Como 
não poderia deixar passar em 
claro este processo, a direcção 
da AAUTAD não está distraída 
e formou uma lista com o efei-
to de continuar a defender o 
interesse dos alunos de forma 
correcta e empenhada, como 
sempre assim foi até agora, e 
enquanto representante máxi-
mo dos alunos, compete a nós 
essa obrigação e dedicação por 
todos aqueles que nos elege-
ram.
Resta-me desejar a melhor 
sorte do Mundo á nova equi-
pa deste jornal de todos nós, o 
noss”O Informativo”

A Semana das Barraquinhas 
é um evento único na vida da 
UTAD e da AAUTAD. Uma tra-
dição que apenas existe nesta 
universidade e que faz jus à 
fama do caloroso espírito aca-
démico que aqui se faz sentir. 
Quem a vive garante que é 
uma semana marcante. Para 
quem tem contacto pela pri-
meira vez com a vida univer-
sitária confessa que as noites 

desta semana são um óptimo 
meio para se conhecer pesso-
as novas e se familiarizar com 
a realidade que os espera. Um 
diferente método de integra-
ção que, segundo Bruno Gon-
çalves, Presidente da Associa-
ção Académica da UTAD, é a 
melhor forma de mostrarmos 
aos caloiros que  zeram a me-
lhor opção a nível de escolha 
de universidade. Depois de um 

dia difícil de praxe nada melhor 
que um grande convívio entre 
todos. 
Naquele espaço doutores, 
mestres, excelências e caloi-
ros esquecem formalidades, 
tratam-se de igual para igual  
e dedicam-se somente a tirar 
partido de grandes momen-
tos de diversão. A animação é 
garantida e cabe aos dj’s con-
vidados entreter quem por lá 

Recepção ao Caloiro: uma semana de diversão exclusiva na UTAD
Novos alunos iniciam processo de integração na vida académica numa semana em que só quem entra na 
UTAD tem o privilégio de usufruir.

TEXTO: Ana Félix
passa. De barraquinha em bar-
raquinha dança-se, bebe-se, 
convive-se com os diferentes 
cursos. Uma espécie de estí-
mulo nocturno que, certamen-
te, faz com que os longos dias 
de praxe sejam encarados de 
ânimo mais leve. 
Este ano a festa teve início dia 
30 de Setembro e decorreu 
até dia 4 de Outubro, junto à 
Biblioteca Municipal. 

                 Bruno Gonçalves
Presidente da Associação Académica da UTAD
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“Restaurante Universitário será a mais-valia!”

O INFORMATIVO – Em que 
linha surgiu a ideia de se efec-
tuarem obras na Cantina de 
Prados?

Carlos Sequeira – A Cantina 
de Prados, em termos de re-
feitório, foi primeira instalação 
que nós tivemos, e portanto 
começava a ser necessário re-
modelar e ter os requisitos ne-
cessários, torná-la mais funcio-
nal. Era altura de diversi car a 
oferta, ter de facto as refeições 
habituais ou do dia-a-dia para 
a comunidade académica, aliás 
grande parte dos frequentado-
res são também funcionários e 
professores, e ter a possibili -
dade de oferecer uma refeição 
mais requintada, não diria mo-
derada porque elas já são to-
das objecto de análise nutricio-
nal    mas    pagar   alguma 

diferença, portanto, ter pratos 
seleccionados, pratos à esco-
lha, o dito restaurante uni-
versitário. A ideia surge dessa 
oferta diferenciada que é co-
mum e tem sido utilizada por 
um conjunto de universidades 
do país mas impunha-se tam-
bém remodelar o equipamento 
e algumas condutas de clima-
tização.

O INF. – O período em que as 
obras estão a decorrer será o 

mais próprio, visto que esta-
mos em início de ano lectivo?

C.S – A interrupção dos anos 
lectivos é muito curta, temos 
exames, temos um conjunto 
de provas académicas. Embo-
ra o concurso tivesse sido feito 
no início do ano nós tivemos de 
protelar as obras tanto assim 
que o próprio construtor qua-
se que nos solicitava uma in-
demnização. Fizemos todos os 
possíveis para que a obra fos-
se no Verão mas tal não con-
seguimos. Se, e a antiguidade 
do edifício é de facto apreci-
ável, se, fosse uma mera re-
modelação, se, tivesse muitos 
anos eu estou convencido que 
até ao  nal do ano tínhamos 
a obra feita mas surgem sem-
pre imprevistos, ou é um pilar 
ou uma viga que não estava 
dimensionada como agora se 
exigia e portanto temos sem-
pre adicionais, era impossível. 
Qualquer que fosse o período 
de escolha, porque a duração 
da obra de calendário são seis 
meses, colidia sempre com o 
ano lectivo. A remodelação é 
muito pequena e já vai com 
atraso, estou convencido que é 
um incómodo que depois será 
largamente compensado com 
a mais valia que teremos no 
restaurante universitário.
 

O INF. – Visto que nos esta-
mos a aproximar de uma es-
tação do ano rigorosa e que 
os alunos têm de se deslocar 
a outras cantinas, como é que 
esse problema será soluciona-
do? Haverá transporte que fa-
cilite essa deslocação?

C.S – Há uma oferta, ouso dizer 
que até exagerada, de locais 
de refeição, cafés, cafés-bar,  
snacks, e portanto neste mo-
mento com as obras a decor-
rer bene ciamos da existência 
desses locais. Bene ciamos do 
facto de podermos repartir as 
refeições,obviamente  que em 

algumas situações a refeição 
oferecida não substitui a refei-
ção que era oferecida na Canti-
na. Mas en m, são seis meses, 
nós tivemos dois meses em 
que houve interrupção e ago-
ra temos este primeiro semes-
tre e eu estou convencido que 
estamos a tentar que o cons-
trutor nos entregue a Cantina 
sem os arranjos exteriores, nos 
entregue a Cantina operacional 
no início do segundo semestre. 
É um incómodo inevitável mas 
julgo que com a pulverização 
conseguimos ultrapassar essa 
deslocação.

O INF. – Dado o período de 
obras a decorrer na Cantina de 
Prados e considerando que as 
alternativas existentes são as 
cantinas do Cifop e das Resi-
dências, acha que estas conse-
guem suportar a a uência de 
tantos alunos?

C.S – Temos 6 mil alunos e 
portanto poderá haver um cer-
to aperto, mas durante o perí-
odo lectivo, durante o horário 
normal de funcionamento de 
aulas com a pulverização dos 
snacks e dos bares, julgo que 
rapidamente conseguimos mi-

nimizar esse problema.
O INF. – O valor inicialmente 
estipulado para a obra está a 
ser cumprido, ou pelo contrá-
rio, há perspectivas de este 
poder ser ultrapassado?

C.S – Numa remodelação há 
sempre aquilo a que jornalis-
ticamente se diz as célebres 
“derrapagens” e devo dizer 
que é no Ensino Superior, e em 
particular nesta Universidade, 
nós considerarmos e os técni-
cos  do Ministérioconsiderarão 
aceitáveis que os adicionais, os 
trabalhos  a  mais,  se  cifrem

 a cerca de 5/6 por cento. Nes-
ta obra, o valor será respeita-
do, mas obviamente que há 
sempre imprevistos e devemos 
ter como normal que o valor 
de 5 por cento numa remode-
lação para adicionais venha a 
suceder e portanto numa pe-
quena obra de 600 mil euros 
ter 10 por cento, ou seja, 60 
mil euros é praticamente irri-
sório. Quando se fala em der-
rapagens convirá dizer que a 
derrapagem existe, quando se 
faz uma estimativa.
Entretanto  se  se   viu  que  
há  um  erro e que precisa-

De uma forma descontraída e nu m ambiente sem 
grandes formalismos, estivemos à conversa com o 
Prof. Carlos Sequeira, Vice-Reitor para o Planeamento, 
Instalações e Equipamentos.
Respondeu-nos abertamente às questões colocadas, 
de forma clara, sem impor limites.
O Vice-Reitor focou sempre que o objectivo é dotar 
a Universidade de melhores equ ipamentos, para o 
bem-estar dos estudantes, começando pela Cantina.
Foi uma constante a explicação  do Prof. Carlos 
Sequeira relativamente à obra,  considerando 
ser “um incómodo que depois se rá largamente 
compensado”.

TEXTO: Dina Monteiro e Joana Vieira

“Nesta obra, o valor será respeitado, 
mas obviamente que há sempre impre-
vistos”
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mos de uma porta, uma jane-
la adicional isso é pago, mas 
custa-me a aceitar um pouco 
esse critério estipulado que a 
“obra derrapou”, porque nós só 
pagamos efectivamente o que 
é aplicado. 
O INF. – Qual a data prevista 
para o  m das obras e conse-
quente reabertura da Cantina?

C.S – Estamos a unir esfor-
ços para que o consultor cum-
pra o prazo, ou seja, Fevereiro 
de 2008, o que coincide com 
o reinício do ano lectivos, ob-
viamente que os arranjos ex-
teriores não serão feitos, mas 
estes não colidem propria-
mente com a Cantina. Agora, 
a experiência também me tem 
dito que prazos são prazos. 
Felizmente o ano tem corrido 
bem mas se começar a chover, 
se começarem a existir impre-
vistos obviamente que o prazo 
tende a derrapar.

O INF. – A cantina quando for 
reaberta vai ter as funcionali-
dades que tinha antigamente e 
mais algumas…

C.S – Vamos ter um Restau-
rante Universitário que vai ser 
a mais-valia. As obras da can-
tina são subsidiadas e pagas 
pelo POCI (Programa Operacio-
nal para a Ciência e Inovação) 
prevíamos uma remodelação 
absoluta, em vez dos 600 mil 
euros nós prevíamos que o in-
vestimento andasse em cerca 
de 2 milhões e 500 mil euros 
onde remodelávamos não só a 
cantina como também todo o 
mobiliário.

Infelizmente o investimento 
que nos concederam não foi 
su ciente e tivemos de usar 
receitas próprias embora ten-
hamos di culdades  nanceiras. 
Infelizmente estamos mal mas 
prevíamos que fosse de 2 mil-
hões e 500 mil euros e vamos 
investir cerca de 600 mil euros 
ou um pouco mais. Portanto 
o mobiliário vai ser o mesmo, 
não haverá  nanciamento para 
isso.
A mais-valia vai ser o Restau-
rante Universitário, vai ser ex-
tremamente agradável com 
uma vista sobre o Campus e 
sobre a cidade.
Os serviços são praticamente 
os mesmos exceptuando o do 
Restaurante Universitário e de 
algumas refeições que são ob-
viamente mais caras que serão 

pagas com o suplemento do 
estudante.

O INF. – O objectivo da UTAD, 
ao fazer este esforço  nan-
ceiro, é tornar a Cantina num 
local mais aprazível e não tanto 
num sítio onde os alunos vão 
somente fazer as refeições e 
regressam para as aulas?

C.S – Exacto, por exemplo, 
hoje e até com Bolonha os alu-
nos intervêm activamente, o 
ensino  tende a não ser  livres-
co   e    portanto    os   alunos
envolvem-se, fazem investiga-
ção,   há   refeições integradas

nesses       congressos,      há
convívio integrado também nas 
actividades extra-curriculares. 
Cria-se ali uma zona atractiva e 
a parte de cima mais nobre, já 
terá um mobiliário especí co. 
Os próprios alunos bene ciam 
desse espaço porque cada vez 
mais intervêm. Temos muitas 
vezes aqui congressos e as re-
feições não podem ser forneci-
das numa pista habitual como 
a Cantina e portanto o espaço 
vai ser mais atractivo. Essa é a 
grande diferença que a cantina 
vai trazer.

O INF. – Relativamente a out-
ras obras que estão a ser real-
izadas na UTAD pode-me falar 
um pouco delas, por exemplo, 

o Hospital Veterinário?

C.S – O Hospital Veterinário 
tem de ser um hospital não 
pode ser uma manta de ret-
alhos. Não se podem ter cães 
misturados com gatos e aves 
selvagens junto a animais de 
companhia. Hoje as exigên-
cias do bem-estar animal são 
tremendas, o Hospital Vet-
erinário exige investimentos 
comparáveis a um hospital 
para humanos. A climatização 
da cirurgia, a puri cação do ar 
é idêntica à dos hospitais para 
os seres humanos, portanto 
é algo que posso considerar, 
passando a modéstia, que vai 
ser o Hospital Veterinário do 
País. Gostava de ancorar de-
pois o grande edifício onde a 
Medicina Veterinária faz char-
neira com a Biologia Molecular 
e com a qualidade alimentar, 

este edifício terá de ser feit o 
no âmbito dos investimentos 
do Centro de Recuperação e 
Educação Nutricional (CREN). 
Este ó o projecto que temos na 
calha.
O que falta para consolidar o 
Campus é desde já analisar a 
situação de Economia e Gestão 
que têm aulas num edifício obs-
leto. Outros investimentos mais 
pequenos são a construção de 
uma piscina e ginásio para o 
curso de Desporto e desta ma-
neira transferir o curso para o 
Campus. 
São estas as nossas intenções 
e vamos fazer todos os esfor-
ços para que num futuro próx-
imo sejam cumpridas.
Todos estes investimentos de-
veriam ter o apoio da tutela 
para  nalmente consolidar a 
Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro.

“[...]o espaço vai ser mais atractivo.
Essa é a grande diferença que a Cantina 
vai trazer.”
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Nome: Carlos Alberto Sequeira
Pro ssão: Vice-Reitor para 
o Planeamento, Instalações 
e Equipamentos, licenciado 
em Engenharia Agronómica, 
doutorado em Engenharia 
Zootécnica.
Idade: 53 anos
Livro preferido: Sermões do 
Padre António Vieira
Música: Adagietto, 5.ª Sinfonia 
de Mahler
Filme: 2001 Odisseia no 
Espaço
Hobbies: Desporto em geral



Os alunos  nalistas têm a seu 
cargo toda a dinâmica de um 
jornal e a pressão incutida pelo 
trabalho jornalístico. Todo o 
trabalho que envolve este jor-
nal é realizado semanalmente, 
já que este é um jornal tele-
visivo semanal que tem como 
prioridade informar a acade-
mia com temas actuais. O tra-
balho jornalístico dos alunos 
de Ciências da Comunicação 
inicia-se à terça-feira com a 
reunião de redacção. Este é o 
momento em que todos os que 
se propõem a trabalhar no jor-
nal se encontram e em conjun-
to com o docente João Simão, 
coordenador de informação, 
distribuem as peças por gru-
pos. Estes são constituídos por 
duas a três pessoas  que  se 
responsabilizam pela realiza-
ção e entrega da peça. É a par-
tir desta altura que a pressão 
do tempo se começa a sentir, 
desde contactos, entrevistas, 

 lmagens e a própria edição, 
tudo é efectuado ao pormenor, 
em contagem decrescente. To-
das as semanas são diferentes, 
conhecem-se pessoas novas, 
aprende-se sempre algo de 
novo tomando conhecimento 
da realidade do dia-a-dia de 
um jornalista, impulsionan-
do assim a veia jornalística. O 
contacto com as pessoas é sem 
dúvida uma mais valia, que por 
vezes não se torna fácil, por 
isso mesmo a persistência é 
uma das características neces-
sárias. Depois de uma semana 
atarefada chega o dia em que 
as peças são revistas uma ul-
tima vez. É na segunda-feira 
seguinte que os audiovisuais 
são “invadidos” pelos alunos 
de CC, é lá que as peças são 
deixadas para posteriormente 
se fazer o alinhamento do jor-
nal. É também neste local que 
o jornal vai para o ar todas as 

De passagem por Portugal, o 
director do Centro de Monito-
ramento por Satélite da Em-
brapa, Prof. Doutor Evaristo 
Eduardo de Miranda, deu uma 
conferência na UTAD. A Embra-
pa, empresa brasileira de pes-
quisa agro-pecuária, pretende 
monitorizar o uso e ocupação 
de terras no Brasil.
O objectivo da palestra “Ama-
zónia e Biodiversidade: mitos e 
factos” foi desmentir inúmeras 
ideias sobre a  oresta brasilei-
ra, que os europeus têm como 
verdades irrefutáveis, mas 
que, segundo o Professor, não 
o são. “As pessoas preocupam-
se com o desmatamento, com 
os incêndios, com a ocupação 
humana mas, o que mais viti-
ma a Amazónia é a falta de in-
formação”. Assim, o Professor 
trouxe à Europa “com base em 
investigações cientí cas, técni-
cas e também de monitorização 

por satélite, dados reais sobre 
a situação da Amazónia”. 
Foram desmentidos sete mitos 
sobre a maior  oresta do Mun-
do. Mito I: É errado pensar-se 
que a Amazónia é um paraíso 
intocado  de biodiversidade, 
pois este é um espaço huma-
nizado e em transformação há 
milhares de anos. Mito II: A 
Amazónia luso-brasileira não é 
obra do acaso, foram necessá-
rios séculos de luta e estraté-
gia geopolítica contra Espanha. 
Mito III: O Brasil não é o cam-
peão de desmatamento, mas 
sim o país  que  mais  preservou 
a sua  oresta original. Mito IV: 
Ao contrário do que se pensa 
o desmatamento no Brasil di-
minuiu 50%. Mito V: Pensa-se 
que a Amazónia está desprote-
gida e sem planeamento mas, 
a verdade é que 42% da sua 
área está protegida e existem 
restrições para 80% da restan-

Conferências

Convidado internacional esclareceu mitos sobre 
Amazónia

O Prof. Doutor Evaristo de Miranda aceitou o convite e veio a Portugal realizar 
uma conferência que tem como tema “Amazónia e Biodiversidade: mitos e fac-
tos”. Nesta palestra foram desvendados sete mitos que os europeus têm como 
dados adquiridos em relação à  oresta brasileira.

Texto: Elsa C. Santos

quartas-feiras pelas 15 horas, 
podendo ser visto no site da 
UTAD (www.utad.pt). Este é 
o dia mais esperado por todos 
os que participaram no jornal.
A azáfama e ansiedade do dia 
é evidente em todos os rostos, 
pois é nestes trinta minutos 
decisivos que mostram o tra-
balho de uma semana. Os mais 
nervosos são sem dúvida os pi-
vots, escolhidos semanalmente 
na reunião de redacção. Estar 
à frente da câmara não é fácil 
e dar a cara por um projecto 
desta envergadura em nome 
de um curso acarreta uma 
grande responsabilidade. A 
equipa técnica ocupa um lugar 
muito importante neste projec-
to, o  pro ssionalismo que eles 
já possuem é um ponto a fa-
vor, porque como principiantes 
neste meio é bom estar rodea-
dos de pessoas experientes. É 
nos bastidores que se vivem os 

maiores momentos de tensão, 
em que todos dão o seu melhor 
para que o balanço  nal seja 
positivo. Os minutos que an-
tecedem o jornal são os mais 
difíceis, a expectativa é gran-
de e o medo de falhar paira na 
cabeça de todos.Com o decor-
rer do jornal o medo dissipa-se 
e a segurança aumenta. Para 
quem assiste, os sentimentos 
de orgulho e felicidade  são  
dominantes ,deixando a sen-
sação de dever cumprido. É o 
gosto pelo jornalismo que dá 
força e ânimo para continuar 
este projecto, mostrando a to-
dos que os alunos são capazes 
e que precisam que acreditem 
em neles.

O último ano de qualquer curso é sempre o mais importante na vida académica de um estudante. Ciências 
da Comunicação não foge à regra sendo o terceiro ano o mais trabalhoso e o que impõe mais responsabili-
dades.

Preparação de um futuro jornalista

Reportagem

te. Mito VI: A Amazónia não é 
apenas uma  oresta tropical 
húmida, mas sim uma área 
extremamente diversi cada. 
E por último, Mito VII: A Ama-
zónia não é uma região des-
povoada habitada por índios e 
comunidades ribeirinhas pois 
está urbanizada e em pleno 
crescimento económico.
No  nal da conferência, Lídia 
Dias, aluna de Biologia, a rma 
que gostou muito da palestra 
pois “foram desmisti cadas 
algumas ideias falsas sobre a 
Amazónia”.
Para reter  ca a informação de 
que o Brasil mantém 85% da 
sua  oresta original ao passo 
que a Europa, na mesma área, 
mantêm apenas 3%. É impor-
tante também clari car que a 
Amazónia não é desabitada, 
mas que acolhe 25 milhões de 
habitantes.
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Televisão na 
UTAD
Após a experiência do 
ano lectivo passado com 
a AAUTAD o Jornal Uni-
versitário este ano está 
no site da universidade.

Foi no segundo semestre de 
2006/2007 que com o apoio 
da AAUTAD surgiu a primeira 
edição do Jornal Universitário 
(JU).
Ciências da Comunicação, Co-
municação e Multimédia, Au-
diovisuais e Centro de Informá-
tica reuniram-se para criar um 
jornal com emissão em directo 
todas as semanas. Com repor-
tagem e quatro convidados em 
estúdio o objectivo é dar uma 
perspectiva do que se passa na 
UTAD e na comunidade envol-
vente.
A fasquia era alta mas o empe-
nho dos alunos, dos técnicos e 
dos docentes foi elevado para 
que tudo saísse da melhor ma-
neira possível. O resultado  nal 
foi positivo superando todas as 
expectativas.
Depois do sucesso das primei-
ras emissões o JU cresceu e 
este ano está em www.utad.
pt com uma fasquia ainda mais 
elevada.



O evento foi organizado pela 
Associação de Estudantes de 
Medicina Veterinária (AEMV) e 
teve lugar nos dias 12, 13 e 14 
de Outubro. Em colaboração 
com o Departamento das Ciên-
cias Veterinárias, foram abor-
dados temas como a Medicina 
Equina e de Ruminantes. Se-
gundo o presidente da associa-
ção organizadora, Hugo Lucas, 
este acontecimento foi “único 
a nível nacional e de extrema 
importância quer para os actu-
ais pro ssionais da área quer 
para futuros licenciados”.
No  nal do dia 13 decorreu um 
jantar de convívio na quinta de 
S. Miguel, em Arrabães, segui-
do de arraial na discoteca An-
dromeda, onde a AEMV teve 
por objectivo reunir todos os 
actuais alunos e antigos cole-
gas licenciados pela UTAD.
Estas jornadas foram, assim, 
um meio e  um   m,  cujo  ob-
jectivo seria a actualização 
cienti ca e pro ssional, um 
convite para o debate, re exão, 
aprofundamento e procura de 

respostas frente aos desa os 
impostos na prática clínica.
Por último, é de  salientar  o  vi-
gor e orgulho demonstrado pe-
los actuais alunos, como refere 
o presidente da AEMV: “somos 
sem dúvida alguma, uma das 
melhores, senão a melhor e a 
mais bem cotada licenciatu-
ra a nível nacional, quer pela  
docência que possuímos, quer 
pela casuística com que somos 
confrontados, bem como pelas 
infra-estruturas de que dispo-
mos, ainda para mais agora 
com as obras de reformulação 
do Hospital Vete- rinário”.

Celebração do 20º aniversário da Licenciatura

XI Jornadas Internacionais de 
Medicina Veterinária na UTAD

Antigos e actuais alunos reniram-se para aumentar  
conhecimento e debater prática clínica.

Texto: Cristiana Silva e Neuza Carvalho

O objectivo primordial da orga-
nização dos congressos nacio-
nais da APEDEA, é proporcio-
nar aos economistas agrícolas 
a oportunidade de re ectir so-
bre os desequilíbrios do siste-
ma agro – alimentar, do sector 
 orestal e dos territórios rurais 
e, simultaneamente, debater 
estratégias para os ultrapas-
sar.
A doutora Lívia Madureira, pre-
sidente da comissão organiza-
dora, salientou após o congres-
so que “a apreciação global é 
boa. As sessões paralelas fo-
ram alargadas em média meia 
hora, e não mais porque não 
se permitiu. De facto gerou-se 
sempre um debate muito mú-
tuo, em que todos se mostra-
ram bastante interessados e 
receptivos. “
De entre os vários participantes 
deste congresso, Jorge Borges 
dá a sua opinião, dizendo que 

“a participação neste congres-
so foi muito produtiva, visto 
que foram debatidos os mais 
variados problemas e intempé-
ries que assolam a agricultura 
portuguesa. Era importante 
que as pessoas se lembrassem 
que a economia só anda  para  
a frente com a colaboração de 
todos“. 
Com tudo isto, aguardam-se 
melhorias e uma maior aten-
ção para a economia agrária. 

Decorreu no CIFOP o V Congresso dos Economistas 
Agrícolas Portugueses, nos dias 4, 5 e 6 de Outubro,  
com o propósito de debater os desa os e oportuni-
dades com os quais a economia agrária se depara.

Economia agrícola

V Congresso APDEA

O Congresso Internacional Co-
memorativo do 1º Centenário 
do nascimento de Del m San-
tos (1907 – 1966) realizou-se 
no Auditório da Biblioteca Cen-
tral da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, no dia 
17 de Outubro.
O evento foi organizado pela 
Prof Doutora Cristiana de Sove-
ral (UTAD) em conjunto com as 
Faculdades de Letras das Uni-
versidades do Porto, onde Del-
 m Santos fez a sua licenciatu-
ra e foi discípulo de Leonardo 
Coimbra, e de Lisboa, onde foi 
professor, e com a Gulbenkian, 
onde fundou e dirigiu o institu-
to de investigação.
Quando confrontada com a 
pergunta: “qual a importância 
deste evento?”, a Prof Doutora 
Cristiana Soveral diz que “a re-

alização deste evento se deve 
ao facto de Del m Santos ter 
sido o primeiro catedrático do 
país e um dos responsáveis 
pela introdução de algumas li-
nhas de pensamento europeu 
em Portugal, nomeadamente o 
Existencialismo Alemão.”
“Este evento foi antes de mais 
uma forma de homenagear 
um Homem que foi importante 
para a nossa Cultura” segundo 
Cristiana Soveral.
A celebração destinava-se ao 
grande público, ou seja, os pro-
fessores catedráticos, alunos 
universitários e investigado-
res, para que se possa re ectir 
sobre o pensamento  losó co 
de Del m  Santos  para  que se 
alarguem horizontes.

Filósofo, pedagogo e licenciado em Ciências Históri-
co-Filosó cas foi o primeiro Catedrático português.

Congresso

Centenário do nascimento de 
Del m Santos

A Professora Beatriz Oliveira,  
docente da Faculdade de Far-
mácia da Universidade do Por-
to (UP), foi oradora da Confe-
rência que assinalou a abertura 
do Mestrado em Biotecnologia 
e Qualidade Alimentar na Uni-
versidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, no passado dia 12 
de Outubro.
Hoje em dia dá-se muita impor-
tância à qualidade alimentar e 
aos riscos de uma má alimen-
tação. Obesidade, diabetes e 
hipertensão são apenas alguns 
exemplos de doenças causadas 
por uma dieta desequilibrada, 
conjugada com outros factores 
de risco. A oradora refere que 
até pelo facto de termos um 
meio ambiente poluído, nunca 
poderemos ter uma alimenta-
ção completamente saudável. 
Acrescenta que se deve comer 
de tudo para manter o equi-
líbrio. Ela própria a rma “eu  
como de tudo, mas vou varian-
do de venenos.”
A Professora da Faculdade de 
Farmácia diz ainda que a infor-
mação ao consumidor é crucial, 
mas “é importante abordar os 
problemas cientí cos de forma 

não cientí ca, para que todos 
percebam”. Apesar de na maio-
ria das embalagens estarem 
designados os componentes 
dos produtos alimentares, não 
é su ciente passar esses dados 
sem explicar o seu signi cado. 
“É necessário que  os  progra-
mas educativos e os meios de 
comunicação elaborem estra-
tégias para consciencializar a  
população acerca daquilo que 
se come”. Embora haja alguns 
programas televisivos que dão 
importância à educação ali-
mentar, é preciso que sejam 
exibidos em horários adequa-
dos.
Segundo vários elementos do 
público, a prestação da do-
cente da UP superou todas as 
expectativas, sendo que a con-
ferência se revelou bastante 
esclarecedora, construtiva e 
informativa, dando uma visão 
simplista e rápida dos temas 
por ela focados. Da mesma 
opinião partilha Fernando Nu-
nes, elemento da organização 
e acrescenta que “a conferên-
cia foi basicamente uma aná-
lise crítica do que se come e 
como se come”.

Qualidade alimentar e informação ao consumidor são 
fundamentais para o bem-estar público.

Conferências

O que não mata, envenena!
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O Regime Jurídico para o En-
sino Superior aprovado pela 
Assembleia da Republica e pu-
blicado a 10 de Setembro em 
Diário da Republica, obriga as 
universidades a apresentarem 
novos estatutos. Neste âmbi-
to realizaram-se no passado 
dia 14 de Novembro, na UTAD 
as eleições para a Assembleia 
para Elaboração dos Estatutos 
desta instituição.
A Assembleia, composta por 
21 elementos dos quais 12 se-
rão professores, 3 alunos e 5 

Novo Regime Jurídico para 
o Ensino Superior obriga a 
eleições

Decorreram na Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (UTAD) as eleições para a Assembleia 
para Elaboração dos Estatutos.

TEXTO: Carlos Almeida e Soraia Ferreira

personalidades da sociedade 
civil, será presidida pelo Reitor, 
Armando Mascarenhas.
A eleição dos docentes foi bas-
tante participada votando 330 
dos 364 inscritos nos cadernos 
eleitorais. A lista A, presidida 
pelo Professor António Fonta-
ínhas obteve o maior número 
de votos, 117 no total, elegen-
do assim 5 representantes. A 
Lista B foi a segunda mais vo-
tada elegendo 4 representan-
tes e a Lista C elegeu apenas 3 
elementos.
Em relação à votação dos alu-
nos, esta foi menos concorri-
da, “a participação foi fraca, a 
abstenção foi elevada”, foram 
as palavras de Nuno Teixeira, 
representante da Lista T, ven-
cedora absoluta desta eleição 
com os seus 3 elementos elei-
tos contra nenhum da Lista A. 
Até ao fecho desta edição não 
foi possível obter qualquer de-
claração por parte dos docen-
tes eleitos.
A data para a Reunião da As-
sembleia não está ainda deci-
dida, bem como os nomes dos 
representantes da sociedade 
civil.

Seminário “Temas Actuais de Engenharia Florestal”, Em Outubro falamos do Pinheiro Bravo

Florestais apresentam os seus trabalhos
Do Minho à Península de Setúbal, de Trás-os-Montes às Beiras, o Pinheiro Bravo é árvore de destaque no 
recorte da paisagem portuguesa. Ocupa cerca de 710 mil hectares e constituí um elemento-chave na eco-
nomia nacional.

Começou o Ciclo de Seminários 
sobre “Temas Actuais da Enge-
nharia Florestal”.O evento, que 
ocorreu no auditório da Biblio-
teca Central da UTAD, no pas-
sado dia 10 de Outubro, teve 
como mote inicial o Pinheiro 
Bravo (Pinus pinaster), tema 
dos vários trabalhos de estágio 
em Engenharia Florestal que aí 
foram apresentados.
 “Divulgar o trabalho que tem 
vindo a ser realizado no Depar-
tamento de Florestal e noutros 
departamentos relativamente 
às Ciências Florestais” é, ali -
ás, o principal objectivo des-
tes seminários de periodicida-
de mensal, segundo informa  
a professora Teresa Fonseca, 

Coordenadora de Curso da Li-
cenciatura em Engenharia Flo-
restal da UTAD. 
Os seminários, que decorrerão 
durante todo o ano lectivo, são 
promovidos pela coordenação 
do curso de Engenharia Flores-
tal da Utad e organizados pelo 
Cerne de Estudantes de  Enge-
nharia Florestal da UTAD. São 
direccionados a um público es-
pecializado e principiados, no-
meadamente aos alunos do 1.º 
ano que estão pouco familiari-
zados com os termos técnicos. 
Pretendem , assim,“conciliar 
uma linguagem especializada 
com uma linguagem que seja 
mais acessível a pessoas que 
têm menos formação na área”, 

esclarece a docente.
No próximo mês de Novembro, 
período de magustos, o tema 
será a castanha e o Castanheiro 
e posteriormente, em Dezem-
bro, será a vez das espécies 
 orestais que são utilizadas 
como árvores ornamentais de 
Natal. Os critérios para a es-
colha dos temas prendem-se 
com a altura do ano e/ou com 
a “quantidade de trabalhos re-
alizados sobre a espécie”. 
“Durante os últimos anos hou-
ve poucos candidatos ao curso 
de Engenharia Florestal”, a r-
ma a coordenadora. Actual-
mente, a situação alterou-se,  
veri cando-se um signi cativo 

aumento. Esta mudança deve-
se  ao facto de este curso ser  
“reconhecido pela ordem e ter 
muitas possibilidades de de-
senvolvimento de trabalho” em 
paralelo com o crescente inte-
resse pela área. Como sublinha 
Teresa Fonseca, a engenha-
ria  orestal em Portugal “está 
em alta”. Assiste-se, hoje, a 
um despertar da consciência 
ambiental e, portanto, a “uma 
mudança de mentalidade e de 
interesses” que obrigam a en-
carar o potencial energético 
e económico das  orestas de 
modo mais cientí co.

Ciclos de palestras  sobre temas actuais de ciências  orestais

Castanheiro o rei mês 

A coordenação do curso de 
engenharia  orestal da UTAD 
em colaboração com o núcleo 
de estudantes do curso está a 
organizar e promover, durante 
o ano lectivo 2007/2008, um 
ciclo de palestras e seminários 
sobre temas actuais de ciên-
cias  orestais. Contam tam-
bém com o apoio do departa-
mento de protecção de planas 
da UTAD.
O tema do segundo seminá-
rio, que decorreu no edifício 

ciências  orestais no dia 14 de 
Novembro, foi o castanheiro. 
Aqui foram abordados diversos 
assuntos relativos a esta espé-
cie vegetal, tais como, os bens 
(madeira, produção de cogu-
melos em  oresta multi-usos), 
características biológicas das  
espécies, as múltiplas doenças 
que as afectam (detecção e 
meios de luta) e melhoramen-
to genético.
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Os alunos  nalistas do curso 
de Biologia (ramo cientí co) da 
Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro (UTAD) orga-
nizaram, em conjunto com a 
coordenadora do curso, Prof. 
Dra. Ana Sampaio e o coorde-
nador do departamento, Prof. 
Dr. Fontainhas Fernandes, as 
jornadas de Biologia, intitu-
ladas “O mundo da Biologia”, 
que tiveram lugar no auditó-
rio do edifício Geociências da  
UTAD, durante os dias 2 e 3 de 
Outubro.
No ciclo de conferências parti-
ciparam os estagiários do cur-
so, que apresentaram a tese 
 nal de licenciatura. Deram 
também o seu contributo al-
guns Professores/Investigado-
res nacionais.
Na tarde do segundo dia foi re-

Conferência de Biologia na UTAD

O Mundo da Biologia
Neste colóquio participaram alunos do curso de Biologia (ramo cientí co), professores do mesmo, profes-
sores e investigadores convidados

TEXTO: Rui Pinto

alizado um debate aberto com 
o público, onde se abordaram 
várias questões relativas ao 
curso, como por exemplo Bo-
lonha, Mestrado, saídas pro s-
sionais, entre outras.
“O balanço  nal desta confe-
rência foi muito positivo, uma 
vez que superou as expectati-
vas, tendo em conta que estas 
jornadas ocorreram pela pri-
meira vez. Por um lado, o gru-
po organizador convidou um 
conjunto de conferencistas de 
renome no plano cientí co no 
campo das ciências biológicas 
em Portugal, que trataram aqui 
temas muito interessantes em 
áreas emergentes e que me 
parece que abre perspectivas 
futuras em termos de parce-
rias dos próprios estudantes 
nos seus relatórios de estágio. 

Por outro lado, a qualidade dos 
trabalhos que foram apresen-
tados excedeu claramente as 
expectativas”, declara Prof. Dr. 
Fontainhas Fernandes.
Prof. Dr. Dario Santos, repre-
sentante da Ordem dos Biólo-
gos, refere que, “eventos como 
este, realizados aqui na UTAD, 
permitem acima de tudo veri-
 car quem faz o quê. Possibili-
tam também que as equipas se 
interrelacionem depois a nível 
dos trabalhos. Permitam traba-
lhos em conjunto, que sejam 
muito mais so sticados e de 
nível internacional. Por outro  
lado permite veri car que as 
ciências biológicas, particular-
mente na UTAD, não estão num 
estado incipiente. Podemos 
mesmo dizer que não há umas 
ciências biológicas pré-históri-

cas na UTAD. A qualidade do 
trabalho que se viu é realmen-
te de elevado nível e pode-se 
pôr ao nível daquilo que se faz 
nas instituições a nível nacio-
nal e mesmo internacional”.
“Acho que é importante, ago-
ra com esta alteração para o 
processo de Bolonha, o curso 
 ca reduzido, mas temos um 
segundo ciclo, que nos vai in-
tegrar, se calhar, mais especi -
camente numa área. Acho que 
é importante em relação ao 
emprego e ao gabinete de que 
o professor falou”, diz Améri-
co Guedes, aluno de Biologia 
(ramo cientí co).
Esta foi a primeira vez que se 
realizou um evento deste gé-
nero e vai passar a ter um ca-
rácter anual.

Foi nos dias 9 a 13 de Outu-
bro que decorreu na UTAD 
um wokshop de micro-arrays. 
Contou com a participação de 
professores vindos da univer-
sidade do Arizona, local onde 
o professor Henrique Guedes-
Pinto, coordenador do curso 
de genética e organizador do 
evento, esteve em ano sabá-
tico, e onde adquiriu contac-
tos para a organização de um 
evento de tal envergadura. 
O principal objectivo deste 
Workshop, segundo Henrique 
Guedes-Pinto, foi sobretudo a 
oferta tanto a investigadores, 
docentes, alunos de mestra-
do, doutoramento bem como 
a alunos  nalistas do curso 
de Genética e Biotecnologia a 
oportunidade de participarem 
num curso de elevada qualida-
de de analise genética. É tam-
bém de referir que este “curso” 
contemplou uma componente 
pratica laboratorial, tal como  
acontece no Arizona, local 
onde este tipo de tecnologias é 
de elevado nível de qualidade.
Quando questionado em re-

lação a adesão que o evento 
teve, o organizador diz ter sido 
muito aceitável, uma vez que 
tiveram presentes 42 pessoas, 
17 das quais alunos  nalistas 
de Genética e Biotecnologia, e 
25 docentes e investigadores.                       

Workshop com inspiração 
cinematográ ca

O Museu de Anatomia

Exposição de fosseis no Ciênci as 
Agrárias
Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro no 
departamento de Anatomia existe uma sala onde es-
tão expostos esqueletos de animais que podem ser 
apreciados por todos.

TEXTO: Rafaela Ribeiro

O Museu de Anatomia da Uni-
versidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro que existe á cerca 
de 3 anos situa-se no edifício 
de Ciências Agrárias e foi cria-
do pelos docentes, Carlos Ve-
nâncio e David Ferreira do de-
partamento de Anatomia com 
a colaboração da UTAD Ucratas 
e do laboratório de Anatomia 
Patológica.
Este museu surgiu de uma pre-
ocupação constante em reunir 
peças de aves e mamíferos 
num “local apropriado para se-
rem preservadas e mostradas” 
ao público.
Neste espaço pode-se ver uma 
grande diversidade de esque-
letos de animais de idades 
diferentes, “desde espécies 
domésticas, selvagens e até 
exóticas”. Os esqueletos mais 
antigos da exposição são o su-
íno e o ovino com cerca de 20 
anos e as peças mais recentes 
são as aves e os pequenos ma-
míferos.
A manutenção destas peças 
arqueológicas é feita regular-
mente pelos funcionários de 

Anatomia.
Este templo arqueológico tem 
deparado com alguns proble-
mas tais como: a inexistência 
de vitrinas para uma melhor 
preservação do espólio, a falta 
de espaço que preocupa o pro-
fessor Carlos Venâncio “gostá-
vamos de montar outras peças 
mas em termos de espaço está 
completamente ocupado”.
Outro problema é a falta de no-
vas técnicas como por exemplo 
a plastinação que permitiria 
uma maior conservação dos 
ossos.
Carlos Venâncio a rma “que 
há no armazém um esquele-
to humano com 135 anos que 
gostávamos de restaurar mas 
não temos serviço técnico ana-
tómico”.
Finalmente é importante referir 
que apesar destas adversida-
des, o museu é alvo de visitas 
de escolas secundárias de todo 
o país, “os alunos que visitam 
o espaço  cam bastante agra-
dados com o que encontram” 
refere Carlos Venâncio.

Estiveram na UTAD professores das mais prstigiadas 
universidade dos mundo na área  da genética para 
transmitir todos os seus conhecimentos aos alunos 
da licenciatura e mestrado.
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Três investigadoras do Serviço 
de Bioquímica da Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP) descobriram que 
o imatinib (um fármaco usado 
no tratamento de certos tipos 
de cancro) pode ser um bom 
agente terapêutico contra a 
aterosclerose, a restenose e 
outras doenças vasculares que 
tenham em comum um cres-
cimento anormal das células 
do músculo liso (estas células 
encontram-se nos vasos san-
guíneos, trato gastrointestinal, 
útero, bexiga...).
Já se sabia que imatinib blo-
queia a actividade do receptor 
PDGF (que desempenha um 
papel importante no processo 
de desenvolvimento de novos 
vasos sanguíneos). Partindo 
deste pressuposto, as inves-
tigadoras responsáveis pelo 
desenvolvimento deste estu-
do - Ana So a Rocha, Isabel 
Azevedo e Raquel Soares -  re-
solveram estudar os efeitos 
do fármaco nas células   que     
constituem os vasos sanguíne-
os: as células do músculo liso 
e as células endoteliais (as cé-
lulas do músculo liso compõem 
uma camada exterior e mais 
espessa dos vasos, e as célu-
las endoteliais formam uma 
 na camada interna que está 
em contacto directo com a cor-
rente sanguínea).
De acordo com a FMUP, os re-
sultados alcançados pelas au-

Investigação

Cientistas da FMUP descobrem 
terapêutica para arterosclerose 
e restenose 

toras foram animadores: os 
ensaios de migração celular 
mostraram uma redução da 
capacidade de migração sem-
pre que as células do músculo 
liso eram incubadas com ima-
tinib, ou seja quando em con-
tacto com o imatinib as células 
não eram capazes de se deslo-
carem e de invadirem o tecido 
conjuntivo adjacente. A viabili-
dade e proliferação deste tipo 
de células também foram sig-
ni cativamente reduzidas pelo 
fármaco. A corroborar estas 
observações foi ainda encon-
trado um aumento signi cati-
vo da percentagem de células 
mortas depois do tratamento 
com imatinib.
Estes novos dados abrem por-
tas ao avanço no tratamento de 
um grande número de doenças 
vasculares que tenham em co-
mum o espessamento dos va-
sos, causado pelo crescimento 
das células do músculo liso. 
Entre as doenças passíveis de 
serem tratadas com imatinib, 
pelo menos parcialmente, es-
tão a aterosclerose e a reste-
nose. Há alguns fármacos usa-
dos contra estas patologias, 
mas não levam à eliminação 
da doença.
Este estudo foi publicado, a ní-
vel internacional, pela revista 
biomédica Angiogenesis. 

Fonte: www.universia.pt

A Unidade de Investigação 
Centro de Accionamentos e 
Sistemas Eléctricos da UBI viu 
aprovado o projecto de investi-
gação sobre Desenvolvimento 
de Eléctrodo de Termo-Ablação 
para Indução  de  Necrose  Teci-
dular em estruturas Orgânicas 
Péri-Ductais, com classi cação 
de Excelente, pela Fundação 
para Ciência e Tecnologia, com 
o valor de 120 mil euros.
Esta aprovação vai permitir de-
senvolver uma nova forma de 
combate ao cancro, através de 
um mecanismo (eléctrodo de 
termo-ablação) que provoque 
a morte das células canceríge-
nas.

A ablação por radiofrequência 
(RFA) é uma técnica para tra-
tamento médico de intervenção 
invasiva mínima, e que é usada 
em vários campos de aplica-
ção. Esta técnica foi proposta 
em meados dos anos 80 para 
tratamento de arritmias cardí-
acas e rapidamente se alargou 
a outras áreas médicas na área 
do cancro, como por exemplo 
para a destruição de diversos 
tipos de tumores (fígado, rim, 
ossos, mama e próstata). Ba-
sicamente, o objectivo deste 
procedimento é provocar a ne-
crose de tecidos doentes atra-
vés da elevação de tempera-
tura dos mesmos durante um 
certo período de tempo. Este 
objectivo é conseguido com a 
inserção de eléctrodos (percu-
tâneos ou na subderme) no tu-
mor a ser tratado. Após o posi-
cionamento destes eléctrodos, 
faz-se passar uma corrente de 
radiofrequência (frequência 
inferior a 1 Mhz) do eléctro-
do para o tecido, completando 
o circuito eléctrico com uma 
“terra” almofadada aplicada à 
pele do doente.
Neste projecto será desen-
volvido um novo eléctrodo de 

Universidade da Beira Interior

Novas formas de combate ao 
cancro em invstigação na UBI

Termo-Ablação para indução 
de Necrose Tecidular em Es-
truturas Orgânicas Dúcteis. A 
simulação electromagnética 
computacional utilizará predo-
minantemente o método dos 
elementos  nitos (3D) e (2D) 
com modelos electro-térmicos. 
Esta simulação numérica vai 
permitir, através de uma análi-
se electromagnética e térmica, 
a determinação da distribuição 
das temperaturas na zona en-
volvente ao eléctrodo utilizan-
do diferentes intensidades de 
corrente, durações diferentes, 
diferentes tipos de materiais e 
geometrias para os eléctrodos.

Pretende-se determinar a via-
bilidade da aplicação de cor-
rente eléctrica a diversos tipos 
de próteses mono -  ou multi -
lamentares de diferentes com-
ponentes metálicos sobretudo 
aço e nitinol (liga de titânio, ní-
quel e molibdénio), com veri -
cação “in vitro” (por exemplo 
fígado de porco) se há indução 
de necrose e qual a extensão 
da necrose periductal induzida. 
Serão realizadas aplicações 
experimentais “in vitro” e “in  
vivo”.
A CASE, dirigida pelo professor 
Carlos Cabrita, é uma unida-
de de investigação afecta ao 
departamento de Engenharia 
Electromecânica, multi-disci-
plinar e inter-universitária, que 
terá nesta investigação como 
professor coordenador Carlos 
Fernando Ramos Lemos Antu-
nes, da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra. Este projecto de 
investigação conta com investi-
gadores da área da engenharia 
biomédica, ciências da saúde e 
engenharia electromecânica. 

Fonte: www.universia.pt

A Unidade de Investigação Centro de Accionamentos 
e Sistemas Eléctricos da UBI tem projecto inovador 
no combate ao cancro.

A equipa inter-institucional 
vencedora do prémio é lidera-
da por Salvador Abreu, docente 
do Departamento de Informá-
tica da Universidade de Évora. 
A equipa é constituída por ele-
mentos de várias unidades de 
investigação, entre as quais o 
CENTRIA e o CITI da Universi-
dade Nova de Lisboa, o GECAD 
do ISEP, o Departamento de 
Informática, o CGE e o ICAM 
da Universidade de Évora.
De acordo a UE, o prémio, atri-
buído num contexto de forte 
competição, traduz-se na doa-
ção de um Cell Blade Cluster de 
última geração, equipamento 

IBM e Universidade de Évora

Universidade de Évora recebe 
Prémio Internacional IBM

com tecnologia de micro pro-
cessadores muito inovadores. 
Este prémio será dividido entre 
a UE e a Universidade Nova, 
que concorreram em consórcio 
a esta competição anual.
Este programa de apoio à in-
vestigação partilhada premeia 
aqueles que comparticipam 
em investigação e a proposta 
apresentada pelo Prof. Salva-
dor Abreu foi considerada. O 
prémio vai contribuir para o 
avanço de múltiplos projectos 
de investigação e para o ensino 
avançado da informática.
 
Fonte: www.universia.pt

A IBM atribuiu o prémio intern acional IBM SUR 
(Shared University Research Award) à equipa do De-
partamento de Informática da Universidade de Évo-
ra.
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O Programa de Avaliação Insti-
tucional foca a instituição como 
um todo, e pretende reforçar 
a autonomia institucional e 
apoiar a mudança institucional 
nas universidades.
A atenção é dirigida ao pro-
cesso de tomada de decisão 
e estruturas institucionais e à 
efectividade do planeamento 
estratégico. Pretende identi -
car a relevância dos processos 
internos de qualidade e escla-
recer em que medida os resul-
tados são utilizados na tomada 
de decisão e no planeamento 
estratégico.
A UBI tem já instituída uma 
cultura de avaliação decorren-
te da participação nos ante-
riores processos de avaliação, 
promovidos pelo Conselho de 
Reitores das Universidades 
Portuguesas e pelo Conselho 
Nacional de Avaliação do Ensi-
no Superior.
O actual Programa de Avalia-
ção Institucional é co- nancia-
do pelo Ministério da Ciência,  

UBI seleccionada para programa  
de avaliação institucional

Tecnologia e Ensino Superior, 
e está aberto à participação de 
todas as instituições de ensino 
superior em Portugal (públicas 
e privadas, universidades e po-
litécnicos).
Para além da UBI, foram selec-
cionadas a Universidade de Lis-
boa, Universidade da Madeira, 
Universidade Nova de Lisboa, 
Instituto Politécnico de Beja,  
Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, Instituto Politécnico de 
Saúde do Norte, Instituto Poli-
técnico de Setúbal e Instituto  
Português  de  Administração e 
Marketing.
A European University Asso-
ciation reúne mais de 700 uni-
versidades europeias e que 
pretende ser a principal voz do 
ensino superior na Europa. A 
sua missão é promover o de-
senvolvimento de um sistema 
europeu de ensino superior co-
erente.

Fonte: www.universia.pt

A Universidade da Beira Interior (UBI) foi uma das 
dez instituições de ensino sup erior seleccionadas 
para o Programa  de Avaliação  Institucional, a reali-
zar pela European University Association, em 2008.

Universidade do Porto 

Melhor visualização cientí ca 
para investigador do IST 

Luís Gargaté, investigador 
do Instituto Superior Técnico 
(IST) ganhou o Prémio Oscar 
Buneman  para  Melhor  Visua-
lização Cientí ca, atribuído na 
20ª Conferência Internacio-
nal de Simulação Numérica de 
Plasmas, realizada em Austin, 
no Texas, entre 10 e 12 de Ou-
tubro.
De acordo com o  IST,  o  tra-
balho premiado consiste na vi-
sualização cientí ca dos resul-
tados de simulações numéricas 
de larga escala do cometa ar-
ti cial AMPTE, o qual permite 
capturar - pela primeira vez e 
em simulações numéricas - a 
dinâmica observada nas expe-
riências realizadas naquele co-
meta.
O cometa arti cial AMPTE re-
sultou de uma série de ensaios 
realizados em 1984, nos quais 
pequenas quantidades de Lítio 
e Bário foram largadas nos li-
mites da magnetosfera terres-
tre (a mais de 70 mil km da 
Terra), para assim se formar 
um cometa arti cial.
As simulações de Luis Garga-
té vêm trazer uma nova pers-
pectiva sobre os fenómenos da 
formação de cometas e da sua 
interacção com o vento solar, e 
apontam novas direcções para 
a utilização de magnetosferas 
arti ciais para a protecção de 
naves espaciais.
O trabalho premiado foi realiza-

do utilizando os recursos com-
putacionais do Cluster do IST, 
um dos nós da Rede Nacional 
de Computação Avançada e o 
computador mais potente para 
cálculo cientí co instalado em 
Portugal.
Luís Gargaté é investigador do 
Grupo de Lasers e Plasmas do 
Instituto de Plasmas e Fusão 
Nuclear (IPFN) - Laboratório 
Associado e estudante de dou-
toramento do Departamento 
de Física do IST e Research 
Fellow do “Rutherford Appleton 
Laboratory” (RAL).
A RNCA (Rede Nacional de 
Computação Avançada) é uma 
rede estabelecida entre o Insti-
tuto Superior Técnico, o Labo-
ratório Nacional de Engenharia 
Civil, a Universidade do Minho 
e a Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto. É  -
nanciada pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia e tem 
como missão fornecer recursos 
de computação avançada à co-
munidade cientí ca nacional.
O IPFN é uma nova unidade de 
investigação do IST, que resulta 
da junção do Centro de Fusão 
Nuclear e do Centro de Física 
dos Plasmas. O IPFN forma a 
maior unidade de investigação 
em Física de Portugal. 

Fonte: www.universia.pt

O trabalho premiado consiste na visualização cientí-
 ca dos resultados de simulações numéricas de 
larga escala do cometa arti cial AMPTE.

A medida foi anunciada no pas-
sado dia 4 de Outubro pelo mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Mariano Gago,  
que  presidiu  à  cerimónia  co-
memorativa  do 20º aniversá-
rio do programa Erasmus, que 
decorreu entre os dias 4 e 5 
daquele mês, no Centro Cultu-
ral de Belém, em Lisboa.
No âmbito da presidência por-
tuguesa da União Europeia 
(UE), “proporemos  no   Conse-
lho da UE que  todos  os  países  
considerem,  nos  seus  progra- 
mas nacionais de apoio social, 
dotações acrescidas para mo-
bilidade internacional, como já 
decidimos fazer em Portugal, a 
partir do próximo ano lectivo”, 
declarou Mariano Gago.
A medida foi bem recebida pelo 
comissário europeu da Educa-

Cerimónia comemorativa do 20º aniversário do programa 

Erasmus: Governo duplicará 
valor de bolsas de estudo no 
próximo ano lectivo

ção, Ján Figel, que esclareceu 
que a UE dispõe já de um or-
çamento de três mil milhões 
de euros para o período 2007-
2013, no âmbito do apoio a es-
tudantes Erasmus.
De acordo com Ján Figel, “o 
objectivo é atribuir um apoio 
mínimo no valor de 200 euros 
mensais por cada estudante”.
A cerimónia contou também 
com a presença do presidente 
da Câmara Municipal de Lis-
boa, António Costa, a quem 
coube o discurso de abertura. 
Costa anunciou publicamente 
que pretende transformar Lis-
boa numa cidade Erasmus, o 
que agradou ao ministro Ma-
riano Gago.

Fonte: www.publico.pt

O Governo vai duplicar, a partir do próximo ano lec-
tivo, o valor das bolsas de estudo atribuídas a estu-
dantes portugueses do Ensino Superior que preten-
dam participar no programa Erasmus.

Estes valores tão díspares fa-
zem com que a performance 
das instituições de ensino su-
perior na Europa esteja ainda 
a anos-luz das norte-america-
nas.
As excepções à regra são as 
universidades da Suíça e do 
Reino Unido, os únicos dois pa-
íses europeus capazes de fazer 
frente às concorrentes do ou-
tro lado do Atlântico.

Fonte: diarioeconomico.com

Países da UE 25 gastam 8.700 euros por aluno. Os EUA 36.500

Europa só investe 1,3% do PIB 
em Universidades 
A diferença é abismal: o grupo de Vinte e Cinco países 
da União Europeia gasta por an o 8.700 euros por 
cada aluno do ensino superior, enquanto os Estados 
Unidos investem 36.500 euros. 
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2007 Odisseia ao almoço

                 Tiago Mendes
Finalista de Ciências da Comunicação

A cantina da UTAD na Quinta de 
Prados está fechada. As obras 
de remodelação a que está a 
ser sujeita a isso obrigam. In-
dependentemente do que mo-
tivou a intervenção no edifício, 
o que importa neste momen-
to são as suas consequências 
práticas imediatas.
É lógico que se quisermos pro-
gresso, melhores infra-estru-
turas e bons serviços temos 
de nos sujeitar a algumas si-
tuações menos confortáveis, 
ou até mesmo a alguns sacri-
fícios durante a reestrutura-
ção da realidade existente. É 
o que acontece neste caso. Por 
falta de refeitório, os alunos  
da Quinta de Prados vêem-se 
obrigados a almoçar nos bares 
dos edifícios onde têm aulas, 
a irem a casa ou, em último 
caso, ao restaurante. E é aqui 
que começam as tais “situa-
ções menos confortáveis”.
Falando naqueles que usufrui-
riam dos serviços da cantina 
apenas ao almoço, pode dizer-
se que os seus gastos dobra-
ram, no mínimo. Em primeiro 
lugar, para a maioria dos es-
tudantes é inexequível tomar 

uma refeição em casa, visto 
que para eles é tão difícil cozi-
nhar como conduzir um avião. 
Mesmo para aqueles que per-
cebem das lides é igualmente 
difícil ir a casa cozinhar, comer 
e regressar a tempo para as 
aulas, isto porque a pé ou de 
autocarro as viagens são sem-
pre demoradas e, neste último, 
pagas. Ir a um restaurante to-
dos os dias até pode ser mais 
prático, mas para isso é preci-
so ter pais ricos ou ter ganho a 
lotaria. 
O refeitório de Codessais podia 
ser uma boa alternativa, não 
estivesse um pouco “fora de 
mão” e tivesse  las interminá-
veis. Apenas resta uma solução 
para os que não têm carro, são 
pobres e nabos na cozinha: os 
bares - que por sinal não es-
tão preparados para servirem 
almoços. É que primeiro é ne-
cessário permanecer numa  la 
para pedir e pagar, só depois é 
que passamos para outra onde 
(des)esperamos pelo prato. 
Cumprida a primeira etapa, é 
tempo de superar a segunda. 
Esfaimados e de tabuleiro na 
mão, olhamos em volta à pro-

cura de um lugar, que até nem 
precisa de ser ao sol. Basta uma 
cadeira e o canto de uma mesa. 
Avistamos o nosso “spot” num 
canto ao fundo. Levantando o 
tabuleiro à altura do nariz, a í 
vamos nós a passá-lo por cima 
das dezenas de pessoas que 
ali se encontram sentadas, fu-
mando o seu cigarro em ame-
na cavaqueira, e rezamos para 
que nada lhes caia em cima. 
Uma vez sentados, iniciamos o 
apetecido banquete e ao levar 
o garfo à boca… zás! Uma co-
tovelada do vizinho que esfor-
çadamente tenta cortar o bife… 
E não é tudo, porque também 
não sabemos em que condi-
ções se confeccionam refeições 
na copa de um bar.
No entanto, o pior não é a aven-
tura que se vive para conseguir 
um almoço, mas sim aquilo que 
se paga por ela. Na cantina tí-
nhamos direito a uma refeição 
por 1,95€ que incluía: prato 
principal, sopa, pão, sobreme-
sa, bebida e salada. Nos bares, 
o prato, juntamente com sopa 
ou sobremesa, sem uma pinga 
de água sequer, custa 3€. Se 
não quisermos  car sequiosos, 

pagamos mais ou enchemos o 
copo na torneira do WC. Sala-
da não existe. Por  m, se qui-
sermos ter sopa e sobremesa, 
o preço sobe ainda mais, logo, 
“é só fazer as contas”.
Ora, o problema é que a ex-
ploração dos bares está a car-
go de empresas que nada têm 
que ver com a UTAD, portan-
to, o lucro será sempre o seu 
primeiro objectivo, indepen-
dentemente do contexto em 
que vivamos. Será que alguém 
da UTAD responsável por li-
dar com este tipo de situações 
tentou negociar o preço das re-
feições? Será que se previu o 
caos que se geraria nos bares? 
Certamente existirá resposta 
para estas questões. Todavia, 
além das respostas, os alunos 
continuarão a ter gastos redo-
brados até que a cantina da 
Quinta de Prados volte a abrir 
as portas.
Se antes dizia mal da minha 
vida, de cada vez que tinha de 
iniciar uma jornada de 1,5km 
à chuva e ao frio desde o Com-
plexo Pedagógico até à cantina, 
agora anseio esse momento.

Estão por todo lado. Com o ob-
jectivo inicial de dar a conhe-
cer eventos, iniciativas e todo 
e qualquer tipo de aconteci-
mentos, os chamados  yers 
(também denominados pan-
 etos), são uma estratégia 
de marketing muito usada e 
“abusada” nos dias de hoje. 
Eu digo “abusada” porque os 
meios utilizados para alcançar 
os seus objectivos não são, 
muitas das vezes, os melhores 
nem os mais apropriados. Se 
por um lado estes  yers têm 
um carácter informativo, por 
outro também têm a desvan-
tagem de poluírem, dão mau 
aspecto, quando não  cam 
colados aos vidros dos carros, 
 cam espalhados no chão por 
todo o lado.
Este tipo de publicidade é dis-
tribuída com um alvo previa-
mente de nido, por exemplo 
a alusão a festas académicas, 
em bares e discotecas, onde os 
 yers são distribuídos em car-
ros, bares, recorrendo a esta-
belecimento onde a permanên-
cia de estudantes é constante.
Exemplo desta distribuição é 

Voam  yers

                Dina Monteiro
Finalista de Ciências da Comunicação

o Complexo Pedagógico da 
UTAD, onde diariamente so-
mos “bombardeados” com este 
tipo de informação. Solução 
para isto? 
Parte das empresas respon-
sáveis por esta divulgação ar-
ranjarem alternativas viáveis 
para não poluírem o ambiente 
sem deixar ao mesmo tempo 
de promover os seus locais de 
diversão. Tem de haver uma 
maior consciencialização quer 
das próprias empresas como 
também do público em relação 
aos prejuízos dos  yers, se es-
tes servem de tentativa de ma-
rketing a contrapartida é bas-
tante negativa. O mau aspecto 
que causam em qualquer lugar 
é notório.
Pedimos a compreensão de to-
dos, pois numa era voltada para 
preservação da natureza e em 
que se fala cada vez mais dos 
riscos de poluição, um simples 
gesto fará toda a diferença. Se 
hoje contribuirmos o amanhã 
será melhor! 

O Caso Maddie

                Pedro Vales
Estudante do segundo ano de LEA 

Sim, vão ouvir falar no desa-
parecimento da menina britâ-
nica pela milionésima vigésima 
vez esta semana. Mas não se 
assustem. Não estou aqui para 
dizer que tive alguma pista so-
bre o paradeiro dela ou que a 
tenho guardada numa gaveta 
em casa à espera que a recom-
pensa valha realmente a pena. 
O que me leva a opinar sobre 
tão mediático caso é o facto de 
que, (tal como quase todas as 
más noticias no nosso país) o 
tema seja levado ao expoente 
da ética jornalística e consti -
tua, por si só, um verdadeiro 
teste à paciência do mais co-
mum dos portugueses. Porque 
embora  a menina de olhar se-
reno tenha realmente desapa-
recido, ela está em todo o lado, 
e estamos constantemente a 
ser atingidos com ela ou com 
cada passo diário da familia  
McCann. 
Esta exaustão de uma notícia já 
não é recente. Basta fazer um 
 ashback ao que foi a explo-
são da bomba “Casa Pia” para 
compreendermos melhor a di-
mensão dos estragos que um 

acontecimento desta enverga-
dura pode causar nos media. 
Sim, utilizei “estrago” porque 
além de causar saturação no 
mais comum dos mortais ain-
da leva a que outros assuntos 
também de elevada importân-
cia sejam esquecidos, passem 
a ocupar espaços mais peque-
nos, ou, até mesmo a estar in-
visíveis sob as fotos da criança 
mais conhecida do mundo (a 
seguir ao Bart Simpson). 
No meu jeito de humor negro, 
já imitei a população de Portu-
gal inteiro que pede para que, 
quem tenha a Maddie, a devolva 
imediatamente aos pais, por-
que ninguém merece tamanha 
tortura como a que recebemos 
diariamente. Em alternativa, 
podemos sempre esperar algo 
de igual forma dramatico que 
venha a surgir no próximo ano 
ou então rezar para que a nova 
geração de jornalistas que vai 
sair da nossa “mui” estimada 
UTAD e de outras universida-
des pelo país inteiro seja mais 
competente e mais capaz do 
que a actual. 
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São muitas as realidades so-
ciais denominadas pelo termo 
cultura, desde um Ministério, 
a uma vereação camarária, a 
uma disciplina curricular, a uma 
área cientí ca, até às práticas 
próprias do povo ou de elites, 
de empresas como de institui-
ções, de ordens religiosas ou 
de pro ssões. 
 A cultura das empresas, orga-
nizações e instituições recolhe 
e trata um conjunto de práti-
cas subjacentes ao seu quoti-
diano pelas quais elas identi -
cam cuidam o que lhes é mais 
especí co e idiossincrático, 
distinguindo-as no seu devir 
histórico e entre os seus pa-
res. No que às universidades 
diz respeito e aqui gostaria de 
anotar, há dois vectores que 
marcam o seu presente, em 
mutação: a adequação curri-
cular ao Processo de Bolonha e 
as Novas Normas Pedagógicas 
que decorrem daquela. A alte-
ração é de tal modo signi cati-
va que podemos bem falar de 
um novo paradigma cultural na 
relação pedagógica entre pro-
fessor / aluno e vece-versa.
Antes de considerarmos esses 
vectores essenciais do novo 
paradigma cultural pedagó-
gico, entendamo-nos sobre o 
termo e o conceito de cultura 
e relação pedagógica. A refe-
rência da primeira é a de Paulo 
Freire na sua obra Acção cultu-
ral para a Liberdade (1976). Na 
sequência deste autor, enten-
demos por cultura uma forma 
de reinventar, de recriar e de 

reescrever, tendo como atitude 
fundamental a crítica perante 
a realidade, a existência e o 
mundo, conducente à compre-
ensão lúcida dos factos. 
Deste modo, a cultura autên-
tica proporciona e exige que o 
indivíduo “assuma nela o papel 
de sujeito”. Isto signi ca que: 
i) a relação do sujeito com a 
cultura é uma relação de pro-
dução e não de consumo, sen-
do impossível a alienação do 
sujeito; ii) o acto cultural é  
uma atitude frente ao mundo, 
permitindo a sua compreensão 
e nunca levando o indivíduo a 
fugir da realidade concreta; iii) 
uma realização cultural é um 
diálogo do indivíduo com os 
outros e de todos com o mundo 
no qual se inserem, quer dizer, 
comunhão e partilha de senti-
mentos e vontades, alegrias e 
angústias, vitórias e fracassos. 
Quanto à relação pedagógi-
ca, ela consiste na existência  
de um mestre disponível para 
atender o aluno e de um alu-
no consciente da necessidade 
da acção benfazeja que pode 
receber da parte do mestre. 
Implícita se torna a aceitação 
mútua das pessoas e das suas 
funções, tal como do enqua-
dramento institucional, tempo-
ral e espacial das mesmas. 
Voltando aos dois pontos car-
deais do novo paradigma cul-
tural na relação pedagógica, 
diremos que o primeiro é a 
nova con guração curricular 
dos cursos. A chave da sua 
compreensão é o ECTS. Este 

é uma unidade de medida do 
trabalho do estudante, que na 
UTAD corresponde a 27 horas. 
Assim, se a uma unidade curri-
cular foram atribuídos 4 ECTS, 
isso signi ca que, por estimati-
va, se prevê que (27X4=) 108 
horas de trabalho do estudante 
sejam necessárias e su ciente 
para que um estudante nela 
tenha sucesso.
 Essas 108 horas dividem-se 
em categorias de trabalho di-
versas. Numa primeira grande 
divisão temos as horas de con-
tacto com o docente e as horas 
de trabalho independente. Mas 
dentro de cada uma dessas ca-
tegorias temos outros tipos de 
horas, correspondentes à di-
versidades de tarefas, a serem 
levadas à prática pelo estudan-
te. Uma coisa é certa: este tem 
agora, distribuídas por tempos 
distintos, quer a diversidade de 
trabalhos quer a tipologia das 
tarefas a realizar quer, ainda, 
a especi cação das competên-
cias ou capacidades a alcançar 
e a serem objecto de avalia-
ção. 
Por outro lado, o estudante e 
o professor sabem agora que: 
os seus papéis se alteraram e 
as metodologias são agora de 
aproximação, de trabalho con-
junto, de presença nas tarefas, 
de informação mútua sobre rit-
mos de aprendizagem e modos 
de estudo, de comunicação fre-
quente entre ambos sobre ob-
jectivos, materiais, actividades 
e avaliação.
Esta, a avaliação, é, porventu-

ra, o ponto mais sensível das 
Normas Pedagógicas, 2007 
(disponíveis no sítio do Conse-
lho Pedagógico, Textos norma-
tivos, da página UTAD => Insti-
tuição, na net), decorrentes do 
ponto anterior. Como se consa-
gra, interpretando o espírito de 
Bolonha, a avaliação é natural 
e regulamentarmente contínua 
ou periódica, até pelo que aca-
bámos de ver sobre as novas 
metodologias. O que signi ca 
que ela deve ser obrigatoria-
mente oferecida pelo docente 
e praticada pelo aluno. 
Em caso de insucesso na uni-
dade curricular, deverão ser 
procurados elementos comple-
mentares na “avaliação com-
plementar” de  nal de Semes-
tre. Esta não pode confundir-se 
com o “exame”. O exame  nal 
existe apenas para os alunos 
que, bene ciando de legislação 
ou estatutos especiais, em vi-
gor, a procurem directamente. 
Todos os outros devem passar 
pela avaliação contínua, ofere-
cida em todas as unidades cur-
riculares e por todos os docen-
tes conforme imperativo das 
Normas Pedagógicas. Todavia, 
em termos de calendário é de 
as fazer coincidir, com vanta-
gens para o docente e a orga-
nização, embora se tenha que 
os públicos distintos como dis-
tintos e diversi cados deverão 
ser os conteúdos conforme as 
diversas situações de avalia-
ções a realizar.

Novo paradigma cultural na relação pedagógica, 
incluída a avaliação

               José Esteves Rei
Presidente do Conselho Pedagógico

Eu sou caloira e tu também devias ser!

               Ana Margarida Afonso
Aluna 1º ano Ciências da Comunicação

Todos os anos, é enorme o nú-
mero de novos alunos que en-
tram na UTAD. Chamam-lhes 
caloiros e são eles que “so-
frem” as tão faladas praxes.
Mas a nal, o que é ser caloiro? 
O que é ser praxado?
Para mim, que estou cá apenas 
há um mês, a praxe funcionou 
como uma forma de integração 
e familiarização com a cidade, 
com a universidade e com os 
colegas de curso, não só caloi-
ros (como eu), mas também 
mais velhos. E a esses sim, de-
vemos muito pelo facto de se 
preocuparem connosco e com 
o nosso bem-estar.
A verdade é que a maioria dos 

caloiros tem que abandonar o 
seu lar, o que torna o proces-
so de adaptação ao novo modo 
de vida mais difícil. Quando 
cá cheguei pela primeira vez, 
não conhecia nada nem nin-
guém, mas agora já não é as-
sim. Posso dizer que quase me 
sinto em casa e que o devo 
aos meus doutores, mestres 
e excelências. E de que forma 
é que isso foi possível? Pois 
bem, são as tais ditas praxes 
que nos ajudam a criar laços e 
a encontrar apoio sempre que 
necessário. É desta forma que, 
com o passar do tempo, vamos 
fazer deste grupo a nossa nova 
família e deste espaço a nossa 

nova casa.
Surge-nos uma nova realida-
de, à qual não podemos nem 
devemos fugir. Temos respon-
sabilidades acrescidas e não 
nos podemos esquecer que, a 
partir daqui, cada decisão que 
tomamos tem de ser devida-
mente pensada e ponderada.
Apesar de ser difícil estar lon-
ge da família e dos amigos que 
deixámos, não nos podemos 
esquecer que, se estamos aqui, 
é porque queremos ter um fu-
turo com o qual sonhamos. E 
como tudo na vida é feito de 
obstáculos, este é mais um 
que temos que superar.
“Caloiros, aproveitem este pri-

meiro ano ao máximo. Ele é 
vosso! Estes momentos não 
se tornarão a repetir e vocês 
jamais se esquecerão deles”. 
Foi assim que nos elucidaram 
para a nossa entrada na vida 
académica e é esse conselho 
que tenho seguido. Tenho-me 
divertido bastante desde que 
cá cheguei e devo-o a todos 
aqueles que se esforçam por 
nos integrarem. São estes mo-
mentos que gostava de repetir 
um dia mais tarde, mas que só 
poderei relembrar. E assim o 
farei, vezes e vezes sem con-
ta...
Vida de caloiro é alegria, diver-
são e entusiasmo!
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GASP
O Gabinete de Saídas Pro ssionais da Utad visa for-
necer informação actualizada acerca de ofertas de 
trabalho e possibilidade de es tágios pro ssionais. 
Localizado na Quinta de Nossa Senhora de Lurdes, 
este gabinete tem como princip ais objectivos, pre-
parar os interessados para futuras entrevistas, obter 
colocações no mercado de trabalho e realizar está-
gios e formação pro ssional. 

Horário de atendimento: 2ª a 6ª Feira das 14.30-16.30h
Morada: Quinta Nossa Sra. de Lurdes (Serviços Técnicos)
Telefone: 259 350 541
E-Mail: gasp@utad.pt

OFERTA DE EMPREGO - 
PROGRAMAÇÃO
Neste momento a Wide Sco-
pe está numa fase de recruta-
mento de pessoas com com-
petências em ASP .Net e C# . 
Net para reforçar a sua equipa. 
Para mais informações sobre a 
Wide Scope consultar em www.
widescope.pt.
Contacto:
Wide Scope
Sistemas de Planeamento e 
Optimização, lda. Rua São 
Sebastião da Pedreira, 110 
- 4º andar, 1050-209 Lis-
boa.
Tel. +351.213156312

OFERTA DE EMPREGO - EN-
GENHARIA ELECTROTÉCNI-
CA / MECÂNICA
Função que envolve a Coorde-
nação Operacional ao nível do 
Planeamento e Gestão de Pro-
jectos de Automação e Tele-
gestão, na área de intervenção 
da empresa.
Contacto:
Resposta com Curricu-
lum Vitae detalhado para: 
Águas de Trás-os-Montes, 
S.A. Avenida Osnabruck, 
29, 5000-427 Vila Real

OFERTA DE EMPREGO - BIO-
LOGIA, FÍSICA E QUÍMICA 
E BIOQUÍMICA 
Descrição da empresa:
Local de Trabalho: Dolce Vita 
Douro
Descrição da função:
Monitores Visionarium para o 
Dolce Vita
Oferta: 
Data de inicio: Novembro
Data Fim: Abril
Horário: 8 horas ou 4 horas 
diárias durante a semana e 8 
ou 4 horas diárias ao  m-de-
semana.
Contacto:
 Os candidatos devem en-
viar a sua candidatura para 
Joana Rodrigues
e-mail: recrutamento.imo-
biliaria@chamartin.eu

OFERTA DE EMPREGO - AR-
QUITECTURA PAISAGISTA
Arquitecto Paisagista
Empresa de Jardinagem, sita 
em Lagos.
Contacto:
Enviar CV para: cando.jar-
dins@mail.telepac.pt
Telefone: 282792160

OFERTA DE EMPREGO - ME-
DICINA VETERINÁRIA
Descrição da empresa:
Clínica de pequenos animais 
na zona de Braga.
Descrição da função:
Médico Veterinário
Contacto:
Enviar CV para pedrojxa-
vier@gmail.com ou mar-
car entrevista ligando para 
963033239/ 961696450.

Oferta de Emprego - Infor-
mática
Descrição da empresa: 
Altior, Consultoria e Engenha-
ria - empresa de Consultoria 
em Ciência e Tecnologia per-
tencente a um grupo interna-
cional, que intervém nos mais 
diversos sectores de activida-
de.
Descrição da função: 
Consultor Júnior Analista Pro-
gramador. 
Tipo: Full Time. 
Local: Lisboa 
Contacto: CV detalhado 
com a Ref: # 07101 Analis-
ta Programador no campo 
Subject para: e-mail: recru-
tamento@altior.pt 

OFERTA DE EMPREGO - ECO-
NOMIA / GESTÃO
Descrição da empresa:
Hora Nobre - Comércio de Car-
nes, Lda.
Local: Mafra
Descrição da função:
Gerente e/ou Administrador
Contacto:
Nobre - Comércio de Car-
nes, Lda., R. Sol Nascente, 
s/n - 2665-314 Milharado.
Envio do CV para o e-mail:
gerencia@arlindoteles.com

Estágios/Bolsas

OFERTA DE ESTÁGIO PRO-
FISSIONAL - CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS
Descrição da empresa:
Associação de Apicultores da 
região de Leiria, Amieira - Re-
gueira de Pontes (Leiria)
Descrição da função:
Estágio Pro ssional em Apicul-
tura
Contacto:
Envio de Curriculum Vitae 
para:
Associação de Apicultores 
da Região de Leiria, Aparta-
do 379,
2416 – 904 Leiria. Contac-
to: Anabela Mendes Telef. 
919440293
e-mail: aarleiria@gmail.
com

OFERTA DE ESTÁGIO - EN-
GENHARIA DO AMBIENTE
Descrição da empresa:
Tesco - Componentes para au-
tomóveis, Lda, sediada na Tro-
fa, distrito do Porto
Descrição da função:
Estagio curricular e / ou pro-
 ssional na área de Engenharia 
do Ambiente.
Inicio: Novembro de 2007
Bolsa estágio curricular: 
450.00€ + Subsídio de alimen-
tação Bolsa estagio pro ssio-
nal: 850.00€ + subsídio de ali-
mentação.
Contacto:
Enviar CV para Carla Pedro-
sa 
e-mail: carla.pedrosa@tes-
co.pt

OFERTA DE ESTÁGIO - GES-
TÃO/ECONOMIA OU CIÊN-
CIAS DA COMUNICAÇÃO 
Descrição da empresa: Centro 
Comercial Dolce Vita Douro na 
cidade de Vila Real
Descrição da função: As prin-
cipais funções são o apoio à 
Assistente de Marketing e Co-
municação do Centro ao nível 
de utilização de Canais de Co-
municação e Imagem do Cen-
tro, apoio a campanhas e pro-
moções desenvolvidas, entre 
outras.
Contacto: Deve enviar a sua 
candidatura ao cuidado de 
Joana Rodrigues para o e-
mail: recrutamento.imobi-
liaria@chamartin.eu

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 
(M/F) - BIOQUÍMICA, BIO-
LOGIA OU AFINS.
Está aberto concurso para recru-
tamento de um(a) bolseiro(a) 
de Investigação para colaborar 
no projecto acima referido, co-
 nanciado pela Fundação para 

Ciência e a Tecnologia e pelo 
FEDER através do programa 
POCI 2010. A bolsa, em re-
gime de exclusividade, terá a 
duração de 5 meses, com início 
após 1 de Dezembro de 2007. 
O valor mensal da bolsa será 
de 745 Euros pago por transfe-
rência bancária (preferencial-
mente). 
Local de trabalho: O bolseiro 
integrará o Laboratório de Bio-
logia do Desenvolvimento do 
Instituto de Biologia Molecular 
e Celular (IBMC), Porto. Pala-
vras-Chave: Biologia do De-
senvolvimento; Regulação de 
Transcrição; Morfogénese da 
Retina.
Contacto: As propostas deve-
rão incluir uma carta de apre-
sentação, CV, indicação de dois 
contactos para referência (ou 
duas cartas de recomendação) 
e ser enviadas por correio, fax, 
ou e-mail (preferencialmente) 
entre 06 e 20 de Novembro de 
2007 para o seguinte endereço: 
Dr. Paulo Pereira, Labora-
tório de Biologia de Desen-
volvimento, IBMC, Rua do 
Campo Alegre, 823, 4150-
180 Porto. Tel. 22 6074900 
Fax. 226074905
E-mail: paulop@ibmc.up.pt

ESTÁGIO PROFISSIONAL 
NA ÁREA DE MECÂNICA
Descrição da empresa:
FriPainel- faz parte de um gru-
po de entidades que actuam 
na área das soluções de refri-
geração fechadas (www.frirep.
com).
Descrição da função:
Pro ssional na área da Enge-
nharia Mecânica ou similar, 
com conhecimentos em refri-
geração, que integre o Depar-
tamento Técnico-Comercial e 
que, operando directamente 
com o respectivo Director, aju-
de e apoie, em toda a linha, as 
actividades produtivas da em-
presa.
Contacto:
Os interessados deverão 
enviar os seus CV e carta de 
apresentação para marco.
goncalves@frirep.com.

OFERTA DE ESTÁGIO - ENO-
LOGIA
Descrição da empresa:
Ramos Pinto
Descrição da função:
Estagiário do curso de enolo-
gia, para trabalho no laborató-
rio do Centro de Vini cação de 
Bons Ares durante os mêses de 
Agosto e Setembro, com possi-
bilidade de prolongamento
Contacto: 936809270 Tere-
sa Amztoy

Fonte: alunos.utad.pt
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Nova Vida para o Basket da 
UTAD

Terminada a última época, não muito risonha para as 
pretensões da equipa, o Clube de Basket da UTAD so-
freu uma pequena revolução: a fusão com o BC Vila 
Real e a participação no Campeonato Federativo são 
as mais recentes novidades da secção. 

Longe vão os tempos, dos ho-
lofotes da Proliga e da velha 
aliança com o BC Diogo Cão. 
Fruto dos sucessivos desaires 
protagonizados na tempora-
da transacta e da consequen-
te descida de divisão, o Clube 
de Basket da UTAD e a equipa 
Vila-realense decidiram sepa-
rar-se, pondo  m ao desgas-
te e frustração motivado pelas 
críticas.
A jogar agora na série B2 do 
campeonato federativo e tendo 
como novos parceiros o BC Vila 
Real, a UTAD prepara-se para 
a nova época, enfrentando de-
sa os exigentes. Consolidar o 
novo projecto que passa pela 
permanência no escalão B2 e 
pela obtenção de experiência.
Carlos Areias, treinador prin-
cipal da UTAD justi ca o pacto 
entre as duas congéneres “no 
Vila Real tínhamos o material 
humano, mas não possuíamos 
pavilhão enquanto a UTAD ti-
nha as infra-estruturas mas 
não tinha os jogadores.”
Facto que comprova os argu-
mentos do treinador é a cons-
tituição do plantel que apre-
senta apenas um jogador da 
UTAD vindo do ano anterior, 
com os restantes a surgirem 
de outras equipas da cidade, 
na sua maioria do BC Vila Real. 

Ben ca con rma favoritismo 
perante AAUTAD/RealFut

Exibição positiva dos vila-realenses não chegou para 
contrariar o poderio dos campeões nacionais.

Num jogo a contar para a 6.ª 
jornada do Campeonato Na-
cional da 1.ª Divisão/Liga Fut-
Sagres, os detentores do títu-
lo de Campeões da 2ª Divisão 
Nacional de Futsal, a AAUTAD/
RealFut, receberam e foram 
derrotados pela sua congéne-
re Ben ca, por 2-8, no dia 14 
de Outubro, perante uma Nave 
dos Desportos repleta. “Se eles 
trabalharem como trabalharam 
neste jogo, penso que a ma-
nutenção da AAUTAD/RealFut 
não será apenas uma mira-
gem”, a rmou a principal  gu-
ra dos encarnados, Ricardinho, 
ao O’Informativo, após a der-
rota da equipa transmontana, 
perante a sua formação que é 
uma das principais candidatas 
à conquista da Liga FutSagres 
07/08. 
De facto, a equipa da “casa” 
ofereceu uma boa réplica aos 
favoritos, ao contrário do que o 
resultado poderá indicar.
Apesar do favoritismo do Ben-
 ca, a equipa de Fernando Pa-
rente, arriscou jogar ao ataque 
durante todo o jogo, jogando 
inclusive grande parte da se-
gunda parte com cinco joga-
dores de campo, cabendo ao 

Texto: Luís Soares

Uma heterogenia que não pre-
ocupa o treinador-adjunto Luís 
Pombo, já que “quase todos os 
jogadores que fazem parte do 
plantel  zeram a sua formação 
juntos e conhecem-se bem.”
Apesar de todas as expectati-
vas geradas à volta desta nova 
equipa, os responsáveis aler-
tam para as di culdades exis-
tentes e pedem calma e tempo 
para que haja o entrosamento 
necessário, dado o favoritismo 
dos adversários e as limitações 
que, sem rodeios, assumem ir 
encontrando. Limitações essas 
que na opinião do mister Car-
los Areias se prolongam pela 
cidade e pelas instituições “não 
vejo, no momento, condições e 
apoios necessários para voos 
mais altos da modalidade, em 
Vila Real.”
Protesto à parte, a equipa o -
cial da UTAD, (que se treina na 
Nave dos Desportos às segun-
das, terças e quintas pelas vin-
te e uma horas), pelos seis jo-
gos já realizados até ao fecho 
desta edição, não vislumbra vi-
tórias, somando seis derrotas 
no mesmo número de jogos. 
Da nossa parte desejamos que 
a sorte mude e que possamos 
ver este ano, a UTAD a discutir 
os lugares cimeiros.

capitão da equipa vila-realen-
se, Hélder Resende, a função 
de jogador/guarda-redes. Em 
declarações ao O’Informativo o 
mesmo jogador a rmou que “a 
partir do momento em que o 
Ben ca faz o 2-6, arriscamos e 
passamos a jogar tudo ao ata-
que”, o que apenas comprova a 
ousadia da equipa recém-pro-
movida ao escalão principal do 
Futsal português.
No  nal do encontro, o público 
aplaudiu de pé a equipa vila-
realense que “deixou boas indi-
cações, o que me faz continuar 
a acreditar na manutenção”, 
segundo a rmou um adepto e 
aluno da UTAD, Bruno Ferrei-
ra.
Para terminar  ca uma pala-
vra para o público, que apesar 
da transmissão televisiva do 
jogo por parte de um canal de 
televisão aberto e para além 
do desenrolar das Corridas de 
Vila Real durante esse  m-
de-semana, lotou a Nave dos 
Desportos, uma situação que 
se espera que aconteça com 
maior frequência.

HORÁRIO DA NAVE DE DESPORTOS

SEGUNDA
18:30 - OPÇÃO PROF. VITOR MAÇAS
21:00 - FUTSAL MASC. FEDERADO
22:30 - BASQUETEBOL FEDERADO
23:45 - VOLEIBOL MASCULINO FEMININO

TERÇA
19:30 - FUTSAL MASC. FEDERADO
21:00 - BASQUETEBOL FEDERADO 
22:30 - VOLEIBOL MASCULINO

QUARTA
18:30 - OPÇÃO PROF. VITOR MAÇAS
19:30 - FUTSAL FEDERADO
21:00 - LIGA UNIVERSITÁRIA (JOGOS)
22:30 - FUTSAL FEMININO

QUINTA
19:30 - FUTSAL MASC. FEDERADO
21:00 - BASQUETEBOL FEDERADO / UNIVERSI-
TÁRIO
22:30 - VOLEIBOL MASCULINO FEMININO

SEXTA
20:00 - BASKET FEDERADO
21:30 - BASKET UNIVERSITÁRIO
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AAUTAD recomeça “com mais 
encanto!”

É já nos próximos dias 21 e 22  de Novembro que a 
Secção de Ténis da AAUTAD vai iniciar mais uma tem-
porada universitária com a participação no Primeiro 
Open da Federação Académica do Desporto Universi-
tário (FADU), nos courts do Estádio Universitário de 
Coimbra.

Nesta prova os estudantes vão 
procurar manter a tradição e 
obter bons resultados, como o 
 zeram em épocas anteriores 
os atletas Henrique Vaz, Ama-
deu Fernandes e Luís Faustino, 
que se conseguiram posicionar 
no almejado pódio universitá-
rio (in quadro).
Assim, a comitiva “transmon-
tana” vai “gladiar” os seus ar-
gumentos tenísticos com es-
tudantes oriundos de norte a 
sul do país, incluindo alunos do 
Programa Erasmus.
Nesta competição universi-
tária, apuram-se para o CNU 
(Campeonato Nacional Univer-
sitário - Fase Final) os 16 me-
lhores classi cados do conjun-
to de três Open`s disputados 
ao longo do ano.
Desta última prova, os melho-
res atletas individuais e por 
equipas ganharão uma alician-
te participação no respectivo 
Campeonato Europeu Universi-
tário, a realizar no  nal do pró-
ximo ano em Dublin, Irlanda. 
Nada mau!
Ainda relativamente à época 
2006 / 2007, acrescente-se 
que menos sorte, pelo menos 

Energia de “palmo e meio”

A nave dos desportos, abriu ma is uma vez as suas 
portas para presentear os mais  novos com activi-
dades desportivas.
A adesão foi bastante positiva e tornou-se evidente a 
boa disposição entre as crianças. 

A Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro recebeu 
no dia 8 de Outubro os mais 
pequenos, para o início de mais 
uma temporada de jogos des-
portivos.
Este projecto partiu do profes-
sor e coordenador, Victor Ma-
ças, tendo como colaboradores 
os alunos de Educação Física e 
Desporto, não só para auxilia-
rem as crianças, mas também 
para aperfeiçoarem as suas ca-
pacidades para o futuro.
A aula teve início às 18 horas 
e 30 minutos onde as crianças 
começaram por fazer um breve 
aquecimento para de seguida 
praticarem um pouco de dife-
rentes modalidades desporti-
vas, como foi o caso do futebol 
e do basquetebol.
As crianças mostraram-se 
extremamente receptivas e 
atentas perante os novos en-
sinamentos apreendidos e co-
meçaram já a dizer de sua jus-
tiça, como é o caso do pequeno 
Daniel de seteanos: “ Quero 
jogar mesmo futebol”. 
A aula decorreu com normali-
dade e deixou as crianças com 

aparentemente, teve a comiti-
va tenística portuguesa deste 
Europeu (ver cartaz) que será 
“calorosamente” recebida pelo 
“Czar” Vladimir nos próximos 
dias 3 a 9 de Dezembro, em... 
Moscovo! 

Campeonato Nacional 
Universitário

2001 - Covilhã, 2º lugar: Hen-
rique Vaz

2003 - Caldas da Rainha, 3º 
lugar: Amadeu Fernandes

2004 - Barcelos, 3º lugar: Luís 
Faustino

2005 - Guarda, 2º lugar: Luís 
Faustino
                   

vontade de lá voltarem nova-
mente.
O coordenador, Victor Maçãs, 
comentou satisfeito,” Isto para 
nós hoje foi o primeiro dia de 
actividade; Houve alguma di-
vulgação mas muito pouca, 
contudo no geral correu bem”. 
E continua dizendo,”Eu creio 
que vai aumentar o número 
de miúdos. Não tenho muitas 
dúvidas sobre isso. Nesta fase 
ainda estamos a ajustar al-
guns horários, como calculam 
os pais ainda tem que fazer os 
ajustamentos das actividades 
dos  lhos. Nós mudámos isto 
para segundas e quartas mas 
sei que os miúdos tem outro 
tipo de actividades e é difíci l, 
às vezes conseguirem conci-
liar…contudo, creio que a ade-
são será extremamente grati -
cante para nós e para eles.”
É de valorizar este género de 
iniciativas de forma a atrair 
mais crianças, uma vez que o 
desporto é fundamental para 
fomentar o espírito de inter-
ajuda e cooperação entre os 
mais novos.

Treinos de Captação  - Ténis

Segunda a Sexta

♂    ♀

Das 18 às 20h nos courts da UTAD
Até ao dia 30 de Novembro
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Sony Ericsson Beach Tennis 
Tour

Encerrando uma tardia época estival e depois de uma 
bem sucedida passagem por Espanha, este circuito 
ibérico (certamente do agrado e com a aquiescência 
do Sr. Nobel Saramago) terminou em território luso 
com uma vitória de Hugo Spratley, o atleta “TT” da 
AAUTAD. 

O Sony Ericsson Beach Tennis 
Tour, que arrancou em Gijón e 
passou ainda por outras cinco 
cidades de “nuestros herma-
nos” (San Sebastián, Almeria, 
Mallorca, Huelva e Marbella), 
terminou em Lisboa, na praia 
de Carcavelos.
Na única etapa nacional, (onde 
participaram 79 duplas) o ver-
sátil atleta da Secção de Ténis 
da AAUTAD, Hugo Spratley, 
em parceria com o seu colega 
Matthieu Garcia (do CT Naza-
ré), encerrou este circuito com 
a conquista do título de pares 
masculinos, ao vencer a res-
pectiva  nal contra os “alfaci-
nhas” Ivo Fonseca / Miguel Lo-
pes. 
Nesta fase, e após ter cedido o 
primeiro set, a dupla Spratley / 
Garcia (ao centro na foto) aca-
bou por se impor pelos parciais 
de 5/7, 7/3, 7/1.
Esta vitória, obtida no areal de 
Carcavelos, terreno normal-
mente estéril, revelou-se bem 
proveitosa, pois os vencedores 
foram presenteados com uns 
apetecíveis telemóveis topo de 
gama da marca patrocinadora 
do evento.
Nascido na Califórnia e divul-
gado no  nal da década de 70 

OPEN e XVI Aniversário da 
Secção de Ténis da AAUTAD

Piscando o olho ao Outono, o característico mês de 
Outubro, que cheira ainda um pouco à vindimadura e 
assiste à queda das primeiras folhas, foi assinalado 
entre os tenistas da Associação Académica mais um 
aniversário que consagrou Sandro Carvalho (ex-nº2 
do ranking nacional júnior) com uma “dobradinha”

A Secção de Ténis da AAUTAD 
soprou as dezasseis velas no 
primeiro  m-de-semana de 
Outubro em mais uma edição 
do Open Aniversário, prova in-
tegrada no calendário o cial 
da Federação Portuguesa de 
Ténis.
Apesar de ser ainda considera-
do por muitos como um des-
porto de elites, Amadeu Fer-
nandes, da Secção de Ténis da 
Academia Transmontana, am-
biciona que esse estigma seja 
ultrapassado: “Desejamos que 
apareça cada vez mais público 
e praticantes e que as nossas 
provas sejam cada vez mais 
divulgadas e reconhecidas. 
Nos últimos anos contribuímos 
para a promoção do ténis e é 
isso que queremos continuar 
a fazer na cidade e região. A 
missão não é fácil, mas o en-
tusiasmo não é menor que a 
ambição.”
 No plano desportivo, para 
além da habitual modalidade 
de singulares masculinos, a 
competição englobou ainda a 
prova de pares, o que conferiu 
ao torneio mais um elemento 
de acesa competitividade.
Nesta prova, os courts da UTAD 
foram palco de “animados” en-
contros, tendo sido por certo o 
invulgar perfume das vindimas 
um importante “tónico” nas 
prestações dos atletas da AAU-
TAD. Com efeito, colocando 2 
elementos nas meias- nais e 
realizando o pleno na  nal, o 
domínio dos estudantes foi evi-
dente. 
Sandro Carvalho, depois de ter 
conquistado diversos títulos 
juvenis, arrebatou,  nalmente, 
o seu primeiro torneio sénior. 
Na desejada  nal, o atleta da 
Associação Académica bateu 
o seu colega de equipa por 
um set e... meio, isto é, 6/1 e 
4/0.
O outro representante dos es-
tudantes, Guilherme Saraiva, 
alcançou uma saborosa  nal, 
mas nesta fase da prova su-
cumbiu face ao seu oponente e 
optou pela desistência. 
Na vertente de pares, a  nal, 
também disputada por duas 
equipas da AAUTAD, proporcio-
nou momentos de grande qua-

lidade, entre a parceria Sandro 
Carvalho / Paulo Guerra e os 
colegas Francisco Andrade / 
Amadeu Fernandes.

O derradeiro encontro foi, de 
facto, a cereja no topo do bolo, 
pois revelou-se uma partida 
emocionante e “longa”!
Cumprindo a máxima de Aqui-
lino Ribeiro “Alcança quem não 
cansa!”, e depois de três sets 
e cerca de três horas de con-
tenda,  nalmente, o tandem 
Carvalho / Guerra (na foto) al-
cançou meritoriamente o ape-
tecido título.
Esta vitória foi particularmen-
te especial para Paulo Guerra, 
pois, após vários anos de “amor 
à camisola”, decidiu abraçar 
outro projecto / clube. Na hora 
da mudança, acrescentou que 
“A emoção que existe em mim 
apenas é equiparável ao quan-
to este clube e as pessoas com 
quem me cruzei me deram en-
quanto jogador, que eu sempre 
tentei retribuir com lealdade e 
dedicação. Os amigos não di-
zem adeus, dizem até breve!”
E todos... concordaram! 
No  nal, a habitual cerimónia 
de entrega dos troféus (gen-
tilmente cedidos pela Câmara 
Municipal de Vila Real) premiou 
os diferentes vencedores e  -
nalistas e encerrou mais este 
Open Aniversário. 
Parabéns a todos!

Resultados:
Meias- nais Singulares:
Guilherme Saraiva (AAUTAD 
/ nº221) vs João Teixeira (TC 
Chaves / n-c) - 6/4, 6/4 
Sandro Carvalho (AAUTAD / n-
c) vs Pedro Teixeira (CCPAD / 
n-c) - 6/1, 6/0
Final:
Sandro Carvalho vs Guilherme 
Saraiva - 6/1, 4/0 (desistên-
cia)
Final Pares:
Sandro Carvalho / Paulo Guer-
ra vs Francisco Andrade / Ama-
deu Fernandes - 4/6, 7/5, 6/3

nas praias de Romana, em Ra-
venna, Itália, o Beach Tennis 
era conhecido como racheton-
ne, uma evolução do familiar 
jogo das raquetes de praia. Ac-
tualmente, as raquetes utiliza-
das neste Sony Ericsson Beach 
Tennis Tour são similares às 
de paddel na sua composição 
(borracha EVA de alta densi-
dade, revestida com várias ca-
madas de  bra-carbono, kevlar 
ou  bra de vidro), forma e pro-
cesso de fabrico. É praticado 
num campo de areia  na, com 
16 x 5m, separado a meio por 
uma rede com 1,70 metros de 
altura. A pontuação é idêntica 
à do ténis e a diferença funda-
mental, por razões óbvias, é a 
bola ser sempre jogada pelo 
ar, sendo falta quando toca no 
solo.
 Graças a todas estas caracte-
rísticas, este desporto ganhou 
outra dimensão e espectacula-
ridade, com jogadas rápidas e 
gestos acrobáticos.
Neste momento, o ténis de 
praia é uma modalidade em 
franca expansão e conta com 
dezenas de países agregados 
numa federação internacional 
e milhões de praticantes.
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Helmut, nome da personagem 
principal que serve de título à 
peça, é um palhaço em crise 
que, certa noite, ridiculariza  
Hitler. O castigo chega rápido: 
Helmut é torturado e levado 
para um campo de concentra-
ção. Baseado num  lme produ-
zido por Jerry Lewis (The day 
the clown cried, 1972), este 
espectáculo tem como temá-
tica central a  gura do clown, 
personagem feita tanto de tra-
gédia como de comédia.
“No meu trabalho mais recen-
te, como pro ssional, no gru-
po de teatro “O Mau Artista”, 
tenho desenvolvido muito este 
trabalho do clown, do proces-
so de actor na  gura clown, os 
jogos do clown...” a rma Paulo 
Calatré, encenador convidado 
que mora e trabalha no Porto. 
Foi, neste “processo pessoal, 
enquanto encenador, de procu-
ra do clown e das histórias de 
palhaços” que descobriu este 
guião sobre um palhaço que 
“mesmo num campo de con-
centração não deixa de querer 
ser palhaço.”
Se a personagem do clown en-
cerra em si a dualidade da tra-
gédia e da comédia, o mesmo 
pode-se dizer da própria vida 
ou do teatro:”a tragédia e 

a comédia vivem juntas, estão 
ligadas, não se podem separar. 
(...) Não consigo perceber a 
vida ou o teatro sem as duas 
vertentes. O meu ponto de vis-
ta perante os textos é sempre 
o de uma grande mistura das 
duas coisas. E isso é, também, 
para levar o público a viver es-
sas diferentes emoções”, a r-
ma o mesmo.
É a primeira vez que este en-
cenador trabalha com o Tutra. 
Para o encenador, ”trabalhar 
com eles foi uma experiência 
muito interessante. (...) Os 
actores que têm uma forma-
ção, normalmente têm uma 
perspectiva muito direccionada 
para o trabalho de actor, certas 
regras, e aqui vais descobrindo 
coisas que não descobres com 
os actores pro ssionais.”

Esta versão vai ser ligeiramen-
te diferente da anterior. Alguns 
dos actores, impossibilitados 
de entrar nesta reposição, fo-
ram substituídos, mas como 
a rma Calatré, “isto é a reali-
dade do teatro universitário, é 
muito esta coisa do vêm uns, 
outros saem, vem outros no-
vos, e tem que se lidar com 
isso.”

Os cartazes espalhados pela 
cidade apelavam a uma boa 
moldura humana no Teatro de 
Vila Real, na noite de 3 de No-
vembro e o público da região 
saiu de casa para ver os Clã 
apresentar o disco que veio su-
ceder a Rosa Carne.
O  m-de-semana tinha come-
çado animado com a encena-
ção de “Monstros à Solta”, mas 
o prato forte que o Teatro de 
Vila Real apresentou no  m-de-
semana de 3 e 4 de Novembro, 
eram os Clã, banda essa que 
não defraudou as expectativas 
criadas.
A excêntrica Manuela Azevedo, 
líder da banda, não fez por me-
nos e deixou todo o seu fulgor 
em palco, não só na interpreta-
ção dos temas do novo álbum 
mas também no relembrar de 
alguns dos seus velhos êxitos 
que todo o País sabe cantar.
“Os anos passam e a Manuela 

e os Clã em vez de envelhe-
cerem, parecem ter cada vez 
mais e mais energia” a rmou 
Tiago Ferreira, que se deslocou 
de Viana do Castelo ao TVR, 
“não propositadamente por-
que aproveito quase todos os 
 m-de-semana para visitar a 
minha família em Chaves (…) 
Quando soube que os Clã vi-
riam cá, obrigatoriamente tive 
que traçar este desvio na mi-
nha rota”, o que só comprova o 
feedback que esta banda tem a 
nível nacional.
No  nal do concerto a ovação 
prestada à banda fez adivinhar 
que nova visita da banda à ca-
pital transmontana não seria 
mal recebida, sendo curioso 
veri car que a mesma não te-
nha  gurado nos cartazes das 
mais recentes Semanas do Ca-
loiro e Semanas Académicas 
da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro.

Reposição da peça “Helmut”

O dia em que o palhaço chorou
Era uma vez um palhaço num campo de concentra-
ção. Assim se pode resumir “Helmut”, a peça que o 
Tutra (Teatro Universitário de Trás-os-Montes e Alto 
Douro), levou a cena nos dias 30 e 31 de Outubro, 
no Pequeno Auditório do Teatro de Vila Real. A peça, 
encenada por Paulo Calatré, já  tinha sido apresenta-
da ao público, no mesmo local, em Junho deste ano. 
A primeira vez, conforme Calatré confessa e o Tutra 
concorda, “soube a pouco” quer ao público quer aos 
autores, daí a reposição.

Texto: Sara Almeida

Digressão de Apresentação de Novo Albúm

Clã trazem “Cintura” ao Teatro 
de Vila Real
A banda de Manuela Azevedo, ap resentou o seu 
quinto álbum de originais, perante um público vila-
realense ávido por conhecer os novos hits da banda 
portuguesa.

Texto: Luís Soares

Douro Jazz volta a “celebrar” a época de vindimas

Billy Cobham, Donald Harrison, Diego Figueiredo entre outros levam milhares de pessoas a um dos festivais 
de Jazz de maior nome no nosso País.

Texto: Luís Soares

Con rmando as expectativas 
que se foram criando ao lon-
go dos últimos 4 anos, o Douro 
Jazz continuou a crescer e le-
vou o público das mais diversas 
localidades a Vila Real, Cha-
ves, Bragança, Régua e S.João 
da Pesqueira, que receberam o 
festival de 21 de Setembro a 
20 de Outubro.
Desde o encerramento do Dou-
ro Jazz 2006 que o mote esta-
va lançado e o público voltou a 
comparecer a este festival que 
não só anima a época de vin-

dimas nas regiões transmon-
tanas e duriense, como já faz 
parte da lista dos mais impor-
tantes eventos Jazz do nosso 
País.
“O Douro Jazz foi mais uma 
vez um sucesso. A sala-mul-
tiusos do nosso Centro Cultu-
ral estava sempre muito bem 
composta, nos 4 concertos que 
tivemos a honra de receber” 
a rmou António Ramos, pre-
sidente da Chaves Viva (um 
dos parceiros do festival) ao 
O’Informativo, o que só com-

prova a forma como o Douro 
Jazz se implementou nos há-
bitos do seu público. “Nalguns 
concertos à minha volta tinha, 
inclusive, mais espanhóis do 
que portugueses” a rmou João 
Xavier, um vila-realense que 
“não era grande fã de Jazz, mas 
desde que o festival existe que 
assisto a alguns concertos”.
O facto de o Douro Jazz ter 
trazido pela primeira vez a 
Portugal nomes como Donald 
Harrison (vencedor de dois 
Grammys) e Billy Cobham (ba-

terista que ao longo da sua 
vida tocou com nomes como 
Miles Davis ou George Benson) 
está certamente ligado ao êxi-
to desta iniciativa que levou 
4700 pessoas a assistir aos 37 
concertos nas 5 localidades re-
feridas anteriormente.
Continuando na senda do su-
cesso o Douro Jazz já marcou 
datas para 2008, que decorre-
rá de 19 de Setembro a 18 de 
Outubro.
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Agenda Cultural 

A decorrer...
“Aureliano Barrigas - um modernista em Vila Real”
Exposição de pintura
- no Museu de Vila Real, até 30 de Novembro

Jonas César
Exposição de fotogra a
- no Galeria Bar do Teatro de Vila Real, até 30 de Novembro

“A água nas nossas mãos”
Exposição temática
- no Centro de Informação e Interpretação do Parque Natural do 
Alvão, em Vila Real, até 31 de Dezembro

Em Novembro
“Violência doméstica: realidades transfronteiriças - preven-
ção, apoio e acolhimento”
Seminário - IV Encontro Nacional de Voluntários da APAV
- quinta, dia 15, e sexta, dia 16, na Aula Magna da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real

“Terra Firme”
Teatro pela Filandorra
- sexta, dia 16, às 22 horas, no Pequeno Auditório do Teatro de 
Vila Real

“Shut Up and Play Your Instruments” - Low Budget Research 
Kitchen interpreta Frank Zappa
Música
- sábado, dia 17, às 22 horas, no Pequeno Auditório do Teatro 
de Vila Real

“Con ssões de um carrasco na hora de ir para a cama” - O 
Mau Artista
Comédia / Teatro do Absurdo
- sexta, dia 23, às 22 horas, na Caixa de Palco do Grande Audi-
tório do Teatro de Vila Real

École Normale de Musique de Paris - Alfred Cortot
Música
- sábado, dia 24, às 22 horas, na Caixa de Palco do Grande Au-
ditório do Teatro de Vila Real

Sarau do 1º de Dezembro
Variedades
- sexta, dia 30, às 22 horas, no Grande Auditório do Teatro de 
Vila Real

Em Dezembro
“Alla Polaca”
Música Moderna Portuguesa
- sábado, dia 1, às 22 horas, no Pequeno Auditório do Teatro de 
Vila Real

“No Rasto do Miguel Torga”
Teatro pela Urze
- sexta, dia 7, às 22 horas, no Pequeno Auditório do Teatro de 
Vila Real

Orquestra do Norte
Música
- sábado, dia 8, às 22 horas, no Grande Auditório do Teatro de 
Vila Real

Os Pirralhos 
Teatro Infantil
- domingo, dia 9, às 15 horas, no Grande Auditório do Teatro de 
Vila Real

Fonte: Notícias de Vila Real

Miguel Torga noutra perspecti-
va

“Torga: Outras Leituras”, mais uma das muitas ini-
ciativas para homenagear o gra nde escritor Trans-
montano.

Texto: Liliana Ribeiro

É no ano de 2007 que  Miguel 
Torga comemora o centenário 
do seu nascimento, e para que 
todos possam lembrar este que 
foi um dos melhores escritores 
portugueses do século XX, re-
alizaram-se inúmeros eventos. 
Um deles foi a elaboração de 
um seminário que se intitula 
“Torga: Outras leituras”. Orga-
nizado pela Direcção regional 
da Cultura do Norte (DRCN) 
e pelo Departamento de Eco-
nomia, Sociologia e Gestão da 
Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro (UTAD), no 
dia 12 de Outubro no Arquivo 
Distrital de Vila Real.
“Torga: Outras Leituras” con-
tou com a participação de al-
guns estudiosos e pessoas que 
contactaram directamente com 
este autor, para que fosse pos-
sível discutir sobre o tema de 
uma forma diferente das que 
têm sido feitas ate hoje.
Este seminário foi da maior 
importância, uma vez que se 
abordou o tema Miguel Torga 
de uma outra perspectiva que 
não a “manifestação artística”. 
Segundo Dra. Helena Gil, Di-

rectora Da Cultura da Região 
Norte este encontro teve “uma 
nota de originalidade na abor-
dagem a Torga, desviando do 
centro da literatura propria-
mente dita, focalizando nou-
tros aspectos que são igual-
mente importantes “.
O balanço deste seminário é 
positivo, contudo era esperada 
mais audiência como explicou 
Artur Cristóvão membro da or-
ganização. 

Associação Espontânea 
Texto: Ana Félix

A Associação Espontânea é uma 
colectividade cultural e recrea-
tiva da cidade de Vila Real. Si-
tuada no Largo dos Bombeiros 
Voluntários, esta associação, 
mais que possuir uma simples 
sede, dispõe de um espaço de 
convívio que procura acima 
de tudo promover exposições 
de fotogra a, artes plásticas, 
concertos, teatro, festivais te-
máticos e até workshops. A Es-
pontânea apresenta a quem a 
visita momentos de lazer, onde 
se pode conviver e ao mesmo 
tempo que se “nutre” arte. 
Fernando Gouveia, membro e 
colaborador para o bom fun-
cionando da estrutura, como 
se assume, esclarece: A as-
sociação está aberta a todos, 
mas têm obrigatoriamente de 
ser sócios, como é natural nas 
associações. Para isso basta 
passar preencher a  cha de 
inscrição e pagar uma quota 
simbólica (1€/mês, 5,50€/se-
mestre ou 10€/ano). O horário 

habitual de abertura é sextas, 
sábados e vésperas de feriado, 
entre as 22h e as 02h. Se hou-
ver algum evento que o justi-
 que ou requeira, pode abrir 
noutros horários, mas em mol-
des diferentes. Estamos aber-
tos a propostas. Talvez haja por 
aí (entre os alunos da UTAD, 
mas não só) pessoas que fa-
zem coisas interessantes e que 
não sabem que há um espaço 
onde podem apresentá-las, diz 
Fernando Gouveia. 
Lazer, convívio e arte para to-
dos unidos algures em Vila 
Real, dispondo de propostas 
alternativas e vanguardistas, 
não só naquele espaço, mas 
também em www.associacao-
espontanea.blogspot.com.
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Destaques: 

Núcleos:  

AAUTAD:  

Entrevista:  

Academia:  

C i ê nc i a :  

Ensino Sup:  

Opinião:   

Desporto:  

Cul tura:   

20 de Novembro 
Seminário de 

Bioengenharia
TEMA: “Análise do Ciclo 
de Vida Aplicado à Gestão 
de Resíduos”
ORADOR: Engº Carlos 
Afonso/DEBA/UTAD. 
HORA E LOCAL :16h30 
Edifício  Ciências Agrárias, 
sala N2.01

29 de Novembro
Ciclo de Conferências 

“Despertar para a 
Ciência” 

TEMA: “Tintin e a Ciência 
da Aventura”
ORADOR: Prof. Nuno Crato 
(Professor Associado com 
Agregação de Matemática 
e Estatística no Instituto 
Superior de Economia e 
Gestão e Pró-Reitor
para a Cultura Cientí ca 
da Universidade Técnica 
de Lisboa).
HORA E LOCAL:15 h00 
Aula Magna

5 de Dezembro
VIII Encontro de 

Literatura Infantil
TEMA: “Ler +… desde a 
idade do berço”
ORGANIZAÇÃO:Biblioteca 
Municipal de V.N.Gaia 
e Observatório da 
Literatura Infanto-Juvenil 
– OBLIJ/ UTAD 
L O C A L : B i b l i o t e c a 
Municipal de Vila Nova de 
Gaia

14 de Dezembro
Conferência 

TEMA: “A gestão das  
pessoas nas organizações: 
tensões e tendências”, no 
âmbito do SPID Ciclo IV
ORADOR: Prof. Albino 
Lopes (ISCTE) 
HORA E LOCAL :16h00 
ex-DRM (sala 5) 

Lançamento
Vítor Braga apresenta a 
obra “Economia Impura” 
de José Reis (com a 
presença do autor)
HORA E LOCAL :17h30 
ex-DRM (sala 5)


