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MENSAGEM PRESIDENTE

A actual conjuntura económica nacional impõe medidas de contenção capazes de nos
garantir capacidade de investimento em áreas prioritárias, por forma a continuarmos a
trabalhar no sentido de dar resposta às necessidades mais urgentes da população reguense.
Das medidas de contenção adoptadas pelo Município do Peso da Régua faz parte a suspensão
da edição em papel da revista municipal "Cais do Mundo", passando a estar disponível
apenas no site oficial do Município. Além disso, a concepção gráfica da revista passou a ser
feita, exclusivamente, pelo Gabinete de Comunicação do Município do Peso da Régua. Estas
decisões representam poupança.
Reassume-se, no entanto, o compromisso de edição da mesma, com a periodicidade
semestral, porque o acesso à informação é um direito dos cidadãos, neste caso particular,
dos cidadãos Reguenses e uma obrigação do Executivo Municipal.

2011 continuará a ser para Portugal um ano de extremas dificuldades económicas. Em Peso
da Régua, nada será diferente. O concelho irá viver um ano complicado.
Contudo, está em curso um conjunto de acções que não podem ficar a meio, sob o risco de
comprometer o trabalho de anos e de adiar soluções há muito esperadas.
Por isso, irá manter-se a linha de trabalho seguida até 2010, na tentativa de se continuar a
dar uma resposta efectiva às necessidades do concelho e da sua população. Não será fácil,
mas Peso da Régua precisa que o Executivo Municipal mantenha a atitude de proactividade e
determinação que tem distinguido esta gestão autárquica. Acreditamos que, apesar das
condicionantes que sabemos certas, 2011 pode ser uma nova oportunidade para o concelho,
um ano de realização de projectos que consolidem a qualidade de vida dos reguenses.
O Quadro Comunitário de Apoio continuará a ser um recurso para este Executivo Municipal,
no sentido de que continuaremos a tentar adequar as respostas criadas às necessidades
prementes do nosso concelho.

Queremos que os Munícipes continuem a confiar na gestão que está a ser feita. Todo o
trabalho continuará a ser orientado em função das necessidades dos reguenses, algumas
delas a esperar por resposta há demasiado tempo. Isto é imperativo!

O Presidente da Câmara Municipal

JUNTOS

AVÓS

NETOS

&

Foi em família que Peso da Régua comemorou o Dia dos Avós e Netos.
Pelo quarto ano consecutivo, o Parque Termal das Caldas do Moledo
foi palco do convívio, que reuniu cerca de 2500 avós e netos do
concelho.
Na base desta acção está a importância da relação de afecto que liga
avós e netos, dado que os primeiros desempenham um papel
fundamental no desenvolvimento emocional das crianças e na
construção de um modelo de família.
O Dia dos Avós e Netos insere-se na política da Autarquia para a
Terceira Idade.
Desta forma, a Câmara Municipal do Peso da Régua fomenta os
valores familiares, aproximando gerações, promovendo momentos de
lazer e bem-estar entre os pares. Esta política social incentiva a
partilha de experiências e saberes entre a população idosa e a
sociedade em geral, para que a qualidade de vida dos idosos possa
melhorar.
A participação no programa foi gratuita.
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Em 2010, o destino escolhido foi Santiago de
Compostela, um roteiro que para muitos dos
participantes coincidiu com a realização de um
sonho de vida.
A viagem dividida, em duas etapas, teve a
participação de cerca de 2.000 pessoas.

Social e das Juntas de Freguesia, num esforço
conjunto para a concretização de um grande
objectivo: o bem-estar da população do concelho
ao mais vasto nível.

A participação no Passeio Sénior foi totalmente
gratuita, tendo incluído o transporte, a
participação na celebração eucarística e o
almoço/convívio.
A iniciativa destinou-se aos seniores
pensionistas/reformados, que de acordo com as
suas limitações físicas tiveram a possibilidade de
ser acompanhados por um familiar.
A organização do Passeio Sénior 2010 contou
com o apoio das Instituições de Solidariedade
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III FEIRA SOCIAL

Decorreu de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2010, a III
Feira Social do Peso da Régua.

Solidariedade social no centro
de acção concelhia A iniciativa decorreu no pavilhão multiusos municipal António

Saraiva e contou com a presença de trinta
instituições/organismos sociais.
Mobilizar as pessoas em torno da solidariedade social foi,
pelo terceiro ano consecutivo, o objectivo central da iniciativa.
Sob o tema “Combater a Pobreza e Exclusão na Intervenção
Social”, a acção mostrou o trabalho social desenvolvido e
implementado na região, com destaque para o concelho do
Peso da Régua.
A cerimónia de abertura oficial foi presidida por Nuno
Gonçalves que sublinhou a importância do trabalho social,
isto porque o desenvolvimento do concelho também passa
pela garantia do bem-estar físico e psicológico das pessoas
que, quando amparadas, acompanhadas e com perspectivas

solidariedade
de vida se tornam mais aptas a colaborar com a sociedade.
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900 CRIANÇAS

REGUENSES
CONTRA A POBREZA A EXCLUSÃO SOCIAL

Às 15H00 do dia 6 de Outubro de 2010, cerca de 900 alunos do ensino pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino
Básico largaram balões em sinal de protesto pela pobreza e exclusão social que se vive em Portugal e
no Mundo. Desta forma, o Alameda e o Alagoas Centro Escolar foram palco de uma iniciativa que, com
as cores do Município do Peso da Régua - vermelho e branco, deu visibilidade à luta contra a pobreza e
exclusão social, sensibilizando, através da comunidade escolar, outros actores sociais para uma
responsabilidade que é de todos.
O '24 Horas pelo Combate à Pobreza', promovido pelo Comité do Ano Europeu de Combate à
Pobreza e Exclusão Social, teve como objectivos mobilizar a sociedade portuguesa sensibilizando-a
para a compreensão dos fenómenos da pobreza e exclusão social enquanto violações de Direitos
Humanos e para o combate urgente e efectivo destes fenómenos sociais em Portugal.
A nível distrital, a iniciativa foi dinamizada pelo Núcleo da REAPN.
Peso da Régua, através do Programa Rede Social, com o apoio do Agrupamento de Escolas João de
Araújo Correia, associou-se desde o primeiro momento.
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AJUDAR

ESTENDER A MÃO
A QUEM MAIS PRECISA
Em Dezembro, o Município do Peso da Régua dinamizou a recolha de bens de
primeira necessidade, em hipermercados de Peso da Régua, Vila Real e Lamego.
À semelhança dos anos transactos, a acção foi coordenada pelo Município, com o
objectivo de assegurar o direito à alimentação, dando prioridade às pessoas que
vivem em estado comprovado de carência económica, procurando, desta forma,
minimizar os efeitos da pobreza no concelho.
O Município do Peso da Régua continua empenhado em que a distribuição dos
alimentos seja a mais justa possível. Nesse sentido, foram novamente efectuadas
visitas domiciliárias aos agregados familiares inscritos para beneficiarem de ajuda
alimentar, tornando possível um conhecimento real da situação económica em que
vivem e, assim, definir grupos prioritários.
Os donativos traduzidos essencialmente em alimentos como arroz, massa, açúcar,
farinha, leite, bolachas, óleo, azeite e conservas, fizeram a diferença para muitas
famílias reguenses.
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CIDADÃOS

MAIS PRÓXIMOS
À semelhança dos anos anteriores, o Município do Peso da
Régua promoveu as Ceias de Natal nas freguesias do
concelho.

Maria da Piedade e
Companhia, Grupo de
Cantares "Os Rabelos do
Douro", a Tocata do
Rancho Folclórico e
Recreativo de Godim e o
Rancho Folclórico de
Loureiro animaram as
Ceias de Natal.

No limiar de um ano difícil, Nuno Gonçalves, Presidente do
Município levou palavras de conforto e esperança a todos os
presentes nas ceias de Natal, deixando claro que apesar das
repercussões que a crise nacional terá em Peso da Régua, o
Executivo Municipal continuará a ter as pessoas no centro de
toda a acção e, nesse sentido, continuarão a ser
enveredados esforço para dinamizar acções como o passeio
sénior e as ceias de Natal, na certeza de que os mesmos são
fundamentais para que os seniores do concelho se sintam
activos, numa comunidade que continua a necessitar do
contributo humano de cada um deles.
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A pensar
Município
junta os
própria
residem
vizinha.

nestas pessoas, o
do Peso da Régua
menos jovens na
freguesia onde
ou na freguesia
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CEIAS DE NATAL

O Natal é por excelência a
altura de reunião familiar,
festa da família onde valores
como a amizade, a partilha, o
amor estão, mais do que
nunca, presentes. Mas, a
verdade é que para muitos o
Natal é sinónimo de solidão.

PESO DA RÉGUA
INAUGURA

CENTROS
ESCOLARES

Peso da Régua inaugurou a 16 de Setembro de 2010,
os Centros Escolares Alameda e Alagoas.
A data marca a viragem no processo educativo no
concelho, com igualdade de oportunidades
asseguradas.
No centro deste trabalho estão as crianças, o melhor
sinal de futuro desta terra e deste país.

Nuno Gonçalves presidiu à cerimónia de inauguração dos dois
Centros Escolares, obras que o Autarca classificou como o que de
“melhor existe em Portugal”.
Foi com orgulho que se dirigiu aos homens e mulheres de amanhã,
afirmando que “hoje é um dia histórico para Peso da Régua”, em que
se “dá um salto de décadas” para o futuro, recuperando do atraso no
desenvolvimento das condições ideias de ensino no concelho.
Segundo Nuno Gonçalves, esta “não é uma despesa, mas um
investimento no futuro”, tudo porque “queremos o melhor para as
nossas crianças”.
Aos pais deixou a garantia de que a confiança nesta mudança trará
benefícios reais para os seus filhos.
Os Centros Escolares
O Alameda Centro Escolar é composto por dois corpos principais. O
primeiro, paralelo à linha férrea, tem dois pisos e centra os espaços
de ensino, com a distinção necessária entre o espaço destinado à
EB1 e ao Jardim de Infância. No total, dispõe de 22 salas de aula. O
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OBRAS PARA O FUTURO
segundo, em forma de “L” e só com um piso,
corresponde aos espaços de apoio geral
relacionados com o pessoal não docente,
refeitório/sala polivalente e desporto. No corpo de
ligação fica a biblioteca, dinamizada em rede com as
restantes bibliotecas escolares e com a Biblioteca
Municipal.
No exterior, as crianças usufruirão de um
polidesportivo que, no intuito de ser amplamente
rentabilizado, estará disponível para a sociedade em
geral, no período pós horário lectivo.

cantina.
O corpo principal contempla os espaços de ensino e
de apoio ao funcionamento da escola. A partir do
ginásio faz-se ligação com o polidesportivo já
existente. No centro localiza-se a zona de recreio. A
partir do átrio principal, o acesso à sala polivalente
será imediato e os restantes espaços acessíveis a
partir de corredores.
A construção dos dois Centros Escolares
corresponde a um investimento na ordem dos 6,5
milhões de euros.

Dotado com 22 salas de aula, o Alagoas Centro
Escolar dispõe ainda de biblioteca, sala de
informática, ginásio, polidesportivo, recreio e
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sala de aula

EDUCAÇÃO
recreio

recreio
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parque infantil

polidesportivo

biblioteca

casa de banho

PARA TODOS!
refeitório
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A Educação é, desde o início de funções
deste Executivo Municipal, uma grande
prioridade. Por isso, o maior objectivo é ter
asseguradas as melhores condições de
ensino para as crianças do concelho.
A entrada em funcionamento dos dois
Centros Escolares trouxe a mudança
necessária.
Algumas das crianças do concelho
estavam em desvantagem e ninguém
pode compactuar com situações de
desigualdade, que comprometiam o futuro
dos mais jovens.
Actualmente existe igualdade de
oportunidades no acesso ao ensino para as
crianças de todo o concelho.
A criação de rede de transportes escolares
foi uma das formas encontradas para

ESCOLA

TRANSPORTES

viabilizar a reestruturação escolar no
concelho.
O Município do Peso da Régua adquiriu 9
autocarros, num investimento
correspondente a cerca de 1 milhão e 400
mil euros.
A rede de transportes escolares assegura a
deslocação das crianças que residem nas
freguesias rurais até aos Centros
Escolares, de forma cómoda e segura.
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CRESCER

para aprender

MUNICÍPIO
INSTALA
PARQUES
INFANTIS

O Município do Peso da Régua assumiu a Educação como área
privilegiada de acção.
A complementar o investimento feito nos Centros Escolares, no
sentido de os dotar das condições essenciais à aprendizagem das
crianças que os frequentam, foram instalados dois parques infantis.
Destinados às crianças que frequentam o ensino pré-escolar,
representam um investimento de cerca de 30.000,00€, uma aposta
na promoção das competências individuais e sociais, porque
jogando e brincando em grupo, as crianças aprendem a respeitar, a
ajudar e a receber ajuda, a cooperar e a compreender os outros,
desenvolvendo relações novas, graças aos objectos e vivências que
compartilham.
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LOGÓTIPO REDE DE BIBLIOTECAS

CRIATIVIDADE

PREMIADA
O concurso teve três objectivos centrais: promoção
da participação dos alunos das Escolas João de
Araújo Correia; estimulo da sua imaginação e
capacidade criativa e exposição do potencial
artístico de cada participante.
Nuno Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal
do Peso da Régua, felicitou os participantes no
concurso, considerando-os exemplos de atitude e
dedicação, num processo de participação activa,
onde as actividades extra-curriculares adquirem,
cada vez maior relevância.
O Autarca reafirmou a Educação como área de
acção prioritária, em resultado de uma política
baseada em valores essenciais como a melhoria da
qualidade do ensino no concelho, sublinhando,
igualmente, a importância da família no processo

educativo, bem como o contributo dos professores
na formação dos jovens.
Nuno Gonçalves destacou ainda o investimento que
tem vindo a ser feito na promoção do livro e da
leitura. Com a entrada em funcionamento dos
Centros Escolares, Peso da Régua dispõe de cinco
Centros de Recursos Educativos, numa política de
rentabilização de recursos financeiros e materiais,
com vista à promoção do livro e da leitura nos
contextos educacionais, culturais e curriculares,
alargando-se a patamares como a formação, a
autoformação, a difusão e rentabilização de meios
físicos e humanos.
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COMUNIDADE ESCOLAR
DO COLÉGIO SALESIANO
DE POIARES EM LUTA

AUTARQUIA
APOIA
REIVINDICAÇÕES

NÃO

CORTE NO FINANCIAMENTO
Os alunos, encarregados de educação, professores e dirigentes do
Colégio Salesiano de Poiares manifestaram-se contra os cortes no
financiamento dos estabelecimentos de ensino com contrato de
associação com o Estado. O Município reguense associou-se a
esta reivindicação.
A funcionar desde 1980, o Colégio Salesiano de Poiares ministra o
segundo e terceiro ciclos do ensino básico, cursos de educação e
formação, dispondo de actividades de complemento curricular
como desporto, formação musical e actividades culturais. Dispõe
ainda de Internato.
Actualmente, com cerca de 400 alunos, encontra-se numa situação
privilegiada no sentido em que se encontra equipado com 9 campos
de jogos, 2 salas de desporto e um pavilhão desportivo,
superiorizando-se em relação aos estabelecimentos de ensino da
rede pública. Metade dos alunos inscritos no Colégio Salesiano de
Poiares são de outros concelhos o que confirma a importância interconcelhia que o mesmo adquiriu, bem como o reconhecimento e
confiança por parte dos Encarregados de Educação neste
estabelecimento de ensino.
Tem havido ao longo dos anos um grande investimento na criação
de infra-estruturas desportivas e culturais por parte do Colégio
Salesiano de Poiares, dando, dessa forma, resposta a
necessidades não só da população local, mas concelhia e regional,
assumindo e desempenhando de forma cabal, responsabilidades
do sector público. Tudo isto reafirma a importância do trabalho
consolidado ao longo de 30 anos.
Aquando da elaboração da Carta Educativa, o Município do Peso
da Régua considerou sempre o Colégio Salesiano de Poiares como
fazendo parte da estrutura escolar concelhia, contando com a
capacidade de oferta a nível do 2.º e 3.º ciclos, que a rede pública
não tem.
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Biblioteca Municipal
do Peso da Régua

DADOS
ESTATÍSTICOS
COMPARATIVOS

2009 / 2010
UTILIZADORES INSCRITOS
Até 31/12/2009 – 1.629
Até 31/12/2010 – 1.788

+ 8,9%
VISITANTES
Total de 2009 – 23.803
Total de 2010 – 25.415

+ 6,35%
N.º SESSÕES DE ACESSO
À INTERNET
Total de 2009 – 9.904
Total de 2010 – 11.018

+ 10,2%
TOTAL DE PEDIDOS
DE EMPRÉSTIMO
DOMICILIÁRIO
Total de 2009 – 1.296
Total de 2010 – 1.584

+ 18,2%
UNIDADES EMPRESTADAS
Total de 2009 – 2.193
Total de 2010 – 2.587

BIBLIOTECA MUNICIPAL
A funcionar desde 16 de Setembro de 2006, a Biblioteca Municipal do Peso da
Régua tem vindo a consolidar o seu papel na sociedade reguense.
A educação, a informação, a cultura e o lazer são eixos de acção privilegiada com
vista à formação de públicos.
Os dados estatísticos demonstram os resultados obtidos, estabelecendo a
comparação entre 2009 e 2010, num claro aumento de utilizadores e de serviços
utilizados.

+ 15,3%
TAXA DE OCUPAÇÃO
LUGARES SENTADOS
PARA USO PUBLICO
2009 – 35,5%
2010 – 37,3%

+ 4,9%
TAXA DE OCUPAÇÃO
LUGARES SENTADOS
COM COMPUTADORES
PARA USO PUBLICO
2009 – 68,75%
2010 – 69,7%

+ 2,4%
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EX-LIBRIS DA REGIÃO
MILHARES DE PESSOAS
MONTAM ALTARES DE RUA

Os dias 13, 14, 15 e 16 de Agosto marcaram as
Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro.
Peso da Régua abriu as portas a milhares de
romeiros que, mais uma vez, deram o seu
testemunho de fé.
No dia 13, do largo da Estação da CP à Avenida do
Douro, centenas de foliões deram vida à marcha
luminosa, uma componente das Festas de Nossa
Senhora do Socorro que atrai milhares de pessoas.
O bairrismo marcou a noite de 14 de Agosto na parte
alta da cidade, onde milhares de pessoas se
juntaram.
A Procissão do Triunfo distingue-se como o ponto
mais alto das Festas de Nossa Senhora do Socorro.
Ao longo do percurso, milhares de fiéis aguardaram
durante horas pela passagem de Nossa Senhora do
Socorro. Uma tradição que é sinónimo de fé.
O arraial do Peso e os arraiais do rio continuam a
ombrear com o que de melhor se faz no País,

distinguidos pelo aproveitamento que é feito das
potencialidades naturais como o rio Douro e os
socalcos que envolvem a cidade e que conferem a
esses espectáculos um cenário único.
É desta forma que, sem termo comparativo, se dá
vida a uma tradição cultural centenária,
potenciando uma estratégia cultural de afirmação e
de cooperação voltada para o exterior, de
posicionamento do Peso da Régua no território de
proximidade e no conjunto do Douro, explorando
argumentos com base essencialmente na sua
localização e história.
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Pelo quarto ano consecutivo, Peso da Régua
organizou o Festival de Francesinhas.
De 5 a 8 de Agosto, o Parque Multiusos
transformou-se numa praça da restauração ao ar
livre, onde estiveram presentes cinco restaurantes
da cidade, conhecidos pela confecção da
francesinha.
Este evento é uma iniciativa da Comissão de
Festas de Nossa Senhora do Socorro, com o apoio
da Câmara Municipal do Peso da Régua.
À semelhança dos anos transactos, passaram
milhares de pessoas pelo Festival das
Francesinhas, uma iniciativa de sucesso, que

marca o cartaz das Festas em Honra de Nossa
Senhora do Socorro.
No recinto, com entrada livre, decorreram
espectáculos diários com actuação de bandas ao
vivo: Quim Barreiros, EZ Special, Pedro
Cazanova, Feras do Forró e Os Anjos foram as
propostas musicais que mereceram grande
aceitação por parte do público, cuja afluência foi
enorme.
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CIDADE
25 ANOS

Peso da Régua comemorou a 14 de Agosto de 2010,
25 anos de elevação a cidade. Um período feito de
adversidades, mas também de conquistas
importantes, que conduziram a um presente que é
vivido com esperança renovada e gosto crescente
por aqui viver.
Durante a sessão comemorativa, Nuno Gonçalves
afirmou que Peso da Régua é um exemplo nacional
de entre os Municípios que melhor aproveitamento
têm feito do Quadro de Referência Estratégico
Nacional - QREN. Capacidade de trabalho e
determinação destacados já no âmbito do anterior
Quadro Comunitário de Apoio, ao conseguir-se
financiamento para a construção do Estádio
Municipal Artur Vasques e para as obras de
requalificação e ampliação do Pavilhão Multiusos
Municipal António Saraiva.

A aprovação das candidaturas apresentadas ao
QREN têm vindo a assegurar as respostas que Peso
da Régua precisa. O projecto Frente Douro –
Parcerias para a Regeneração Urbana é o melhor
exemplo disso.
Na Praça do Município, Cezília Teixeira presenteou
Peso da Régua com folhas de xisto, um bolo
comemorativo dos 25 anos de elevação a cidade,
cujo nome deriva do título da obra de João de Araújo
Correia.
A inauguração da Rotunda do Concelho, no lugar de
Vale de Vinhas encerrou o programa comemorativo
dos 25 anos de elevação do Peso da Régua a
cidade.
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FEIRA DO LIVRO

DOURO
A abertura da 13.ª edição da Feira do Livro fica
marcada pela inauguração da exposição “Anne

seu modo deram contributo a esta festa.
Na mesma noite, Eduardo Sá apresentou o livro

Frank: uma história para hoje”, promovida em
parceria com a Anne Frank House.
A gala de abertura promovida por Jorge Saraiva

“Más maneiras de Sermos Bons Pais”.

trouxe o brilho que a noite merecia.

Régua tem vindo a desenvolver.

O espectáculo teve como tema central a literatura,

O programa diversificado pretende assumir-se como

associada a Peso da Régua como cidade de cultura

factor de vantagem para a promoção da cultura

e em constante desenvolvimento, com gentes de

reguense e da economia local, em benefício de uma

grande talento nas diferentes áreas culturais, que a

visão estratégica supra municipal de promoção

A Feira do Livro destaca-se no projecto de
intervenção cultural que o Município do Peso da
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DIMENSÃO
REGIONAL
sociocultural.
Há 4 anos, o Município do Peso da Régua apostou na renovação
de um programa capaz de transformar a Feira do Livro do Douro,
uma iniciativa cultural marcante, mas de incidência local, num
evento de dimensão regional, com qualidade reconhecida.
Volvidos 4 anos, a XIII Feira do Livro do Douro é considerada a
melhor de sempre. O tempo trouxe a confirmação de que este
modelo serve as necessidades culturais da população local e
regional e que Peso da Régua está no caminho certo!
A XIII Feira do Livro do Douro foi encerrada pelo talento de cerca de
40 jovens reguenses, que sob a batuta do Prof. António Correia
mostraram ter grande vocação musical. Centenas de pessoas
aplaudiram o carisma e a determinação com que estes jovens se
apresentaram em palco.

CULTURA
CAIS DO MUNDO CULTURA E TURISMO 26

CULTURA
O melhor da doçaria regional
A descoberta de sabores da doçaria regional foi a
proposta do Conversas à Quinta do mês de Julho. Na
conversa com Cezília Teixeira, Dulce Guimarães e
Maria do Céu Pires - três especialistas do paladar,
foram partilhados saberes a sabores.
A I República Portuguesa
A I República Portuguesa foi o tema central da edição
de Outubro do conversas à Quinta. Maria Isabel João,
docente da Universidade Aberta e António Damas da
Silva foram os oradores convidados.
As exposições trouxeram a realidade da sociedade

portuguesa neste período.
Assembleia da República - Da Constituinte à
Actualidade - 1975-2010
Teve lugar a 7 de Outubro, na Biblioteca Municipal
do Peso da Régua, a apresentação do livro
"Assembleia da República - Da Constituinte à
Actualidade - 1975-2010", da autoria de José
António Costa Ferreira. A apresentação da obra foi
feita por Artur Soveral Andrade, Presidente da
Assembleia Municipal do Peso da Régua.

MISSA DAS VINDIMAS
Com transmissão pela TVI, a Missa das Vindimas
foi celebrada a 19 de Setembro, na Igreja Matriz do
Peso da Régua, pelo Arcipreste Luís Marçal que
abençoou a colheita, apelando à unidade que o
Douro precisa para continuar a dar fruto e a
acautelar o futuro das gerações vindouras. Uma
profecia partilhada por Nuno Gonçalves,
Presidente da Câmara Municipal do Peso da
Régua, Manuel António Santos, Presidente da
Direcção da Casa do Douro e José António Tojeiro,
Mestre Procurador da Confraria dos Enófilos da
Região Demarcada do Douro .
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NATAL
CONCERTOS

A Igreja Matriz do Peso da Régua abriu as portas
para concerto integrado na Temporada de Música
Antiga no Douro, uma iniciativa da Turel/TCR Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e
Religioso, em parceria com a Câmara Municipal do
Peso da Régua.
O concerto, protagonizado pelo Grupo Vocal "Sólo
Voces", mereceu o aplauso das dezenas de pessoas
presentes.
Esta iniciativa insere-se no projecto "Douro
Religioso: Visitar, Conhecer e Reconhecer", que visa
aprofundar o conhecimento sobre o património
religioso material e imaterial do Douro, conjugando o
conhecimento, com a notoriedade turística.

pela emoção e expressividade da plateia, onde
cerca 100 pessoas acompanharam as proposta
musicais.
As canções foram gravadas pelo Pe. Marcos Alvim,
autor da maior parte das letras e músicas. A
orquestração, arranjos e produção musical deste
projecto, estiveram a cargo do reguense Alberto
Mendonça, professor de Música.
A Câmara Municipal do Peso da Régua congratulase com os resultados obtidos com a parceria
instituída, em benefício de um programa cultural que
se pretende consolidar e valorizar continuamente.

A Câmara Municipal do Peso da Régua, em parceria
com o Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil
da Diocese de Lamego, promoveu, no dia 15 de
Dezembro, na Igreja Matriz, o concerto de Natal Bom
Mestre.
Com um programa eloquente, o concerto pautou-se
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FRENTE

DOURO
PLANO
URBANÍSTICO
UNIDADE DE
EXECUÇÃO
APROVADO

AAssembleia Municipal do Peso da Régua aprovou no dia
15 de Outubro, por esmagadora maioria - 29 votos a favor
e 1 abstenção, o Plano Urbanístico da Unidade de
Execução - Frente Douro. Este resultado reflecte
consenso político no que se refere à prioridade dada à
área de intervenção - zona ribeirinha, no contexto do
desenvolvimento de uma região em que o turismo e a sua
componente económica assumem maior relevância.
Neste sentido, o Plano Urbanístico da Unidade de
Execução tem como objectivo principal a requalificação
urbanística de um espaço obsoleto no centro da cidade do
Peso da Régua.
Assim, na chegada à cidade pela ponte da estrada
nacional surgirão duas rotundas e criar-se-á um novo
acesso à margem do rio Douro e Cais Fluvial da Junqueira.
O segundo pólo do interface de transportes rodoviários
será constituído por um espaço destinado ao
parqueamento de autocarros de carreira e turismo, o que
permitirá libertar o centro da cidade dessa função.
Predominarão os espaços de circulação pedonal,
estabelecendo-se novas ligações entre os percursos
ribeirinhos e a cidade. Um novo parque de lazer e de
merendas, dotado de parqueamento automóvel e de auto
caravanas dará resposta a uma das vocações naturais
deste local. Deste espaço, destaca-se ainda a ligação com

FRENTE DOURO - PROJECTOS APROVADOS

FRENTE DOURO - PROJECTOS APROVADOS

REQUALIFICAÇÃO E RENOVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
DO TROÇO URBANO DA EN108

REABILITAÇÃO DA PONTE METÁLICA
INTERFACE DE TRANSPORTES PÚBLICOS RODOVIÁRIOS

REDEFINIÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ARRUAMENTO AtÉ
AO INTERFACE DE TRANSPORTES PÚBLICOS

ECOPISTA RIBEIRINHA
ARRANJO URBANÍSTICO DA BARROCA

REABILITAÇÃO DA RUA DA ALEGRIA E RUA BARÃO DE FORRESTER
ACESSO AO RIO DESDE A PONTE

REABILITAÇÃO DO CAIS DA REFER
Parcerias para a Regeneração Urbana

PARQUE MULTIUSOS

R.I.O. AGENTES COMERCIAIS

REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES RIBEIRINHOS
REMODELAÇÃO DAS PISCINAS DO CLUBE DE
CAÇA E PESCA DO ALTO DOURO

VALORIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS TURÍSTICO E FLUVIAL
R.I.O. EMPREENDEDORISMO
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CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS

a Ponte Metálica, com reabilitação em curso, para
circulação pedonal, sendo para tal recuperada a sua
estrutura e reposto o tabuleiro em madeira,
sobressaindo, através de iluminação decorativa, a sua
presença no perfil da cidade.
Com esta vasta operação dá-se uma resposta efectiva às
necessidades da cidade e da sua população. Além disso,
Peso da Régua assumirá com maior preponderância o
papel que lhe cabe no contexto da região Douro.
Recorde-se que o projecto Frente Douro foi aprovado no
âmbito do Programa Operacional do Norte – Operação
Norte 2 (ON.2), com um investimento na ordem dos
10.000.000,00€, e uma taxa de comparticipação de 70%.
O conjunto de acções que integram o Plano de
Intervenção são o “projecto ancora” para a valorização e
desenvolvimento da frente ribeirinha da cidade, numa
atitude de mudança para o futuro, com garantia e
salvaguarda das melhores condições de vida.

Parcerias para a Regeneração Urbana
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FRENTE DOURO - PROJECTOS APROVADOS

FORMAR PARA COMPETIR
FORMAR PARA BEM RECEBER

TIC QUALQUER COISA A MUDAR
REABILITAÇÃO DO TEATRINHO

DOURO ACTIVO

ACORDAR A RIBEIRINHA

DOMINGO EM FORMA

INTERVENÇÃO E DINAMIZAÇÃO CULTURAL

BICLAS NO DOURO

GTL

ANIMAÇÃO MARITIMO-TURÍSTICA

Parcerias para a Regeneração Urbana

SAÚDE PASSO-A-PASSO

PLANO DE MARKETING
COMITÉ DE MONITORIZAÇÃO

GESTÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR
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NOVA CONQUISTA
PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS COM FINANCIAMENTO ASSEGURADO
Foi assinado a 11 de Outubro, o Contrato de
Financiamento entre o Programa Operacional
Temático Valorização do Território - POVT e o
Município do Peso da Régua relativo às Piscinas
Cobertas Municipais.
A celebração deste Contrato assegura a
comparticipação financeira do FEDER, no valor de
1.764.325,21€, correspondente a 70% da despesa
total elegível aprovada pelo POVT, a qual é de
2.520.464,68€ .
Com a
construção das Piscinas Cobertas
Municipais disponibiliza-se um equipamento
concelhio que permitirá reforçar a coesão social e
económica, fomentando a equidade no acesso
generalizado aos equipamentos sociais de base, a
adopção de hábitos de vida mais saudáveis,
desenvolvendo, em conjunto com as escolas, uma
aprendizagem integrada ao nível do corpo e da

mente, ao mesmo tempo que se possibilitará a
dinamização e reestruturação de uma zona nobre
da cidade, coadjuvando a uma requalificação do
espaço público e à projecção externa positiva da
imagem do concelho.
As Piscinas Cobertas Municipais, localizadas junto
ao Tribunal Judicial, serão dotadas de tanque
principal com 25 x17 metros e de um tanque para
aprendizagem, com 17 x 8 metros, ginásio e área de
bar. Um jardim em anfiteatro fará o enquadramento
do edifício.
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PONTE METÁLICA
Está em curso a requalificação da ponte metálica do

estrutura metálica, bem como os pilares de alvenaria

Peso da Régua.

de pedra, de modo a assegurar condições de
segurança. As características da ponte serão
realçadas através de iluminação decorativa. Uma

Com conclusão prevista para o início de 2012, a obra
representa um investimento de 1,6 milhões de euros.
Esta é uma das acções do programa de regeneração

da cidade. A parceria entre o Município do Peso da

vez concluída, o percurso na ponte será feito de
forma pedonal, através de um novo tabuleiro em
pranchas de madeira.
Desta forma, revitaliza-se um dos elementos com

Régua e a EP - Estradas de Portugal S.A. garante os

maior expressão urbana e de identidade da

resultados.

população local, reincorporando-se na estrutura

Com a intervenção em curso pretende-se restaurar a

urbana um elemento obsoleto, passando-se a

urbana FRENTE DOURO, direccionado para a
valorização e desenvolvimento da frente ribeirinha
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RECUPERAÇÃO EM CURSO
usufruir de condições únicas de atravessamento
entre as margens do rio Douro.
Com isto, Peso da Régua ganhará um novo motivo de
atracção de novos públicos, nomeadamente turistas,
que passarão a ter na Ponte Metálica um local
privilegiado de observação da cidade e toda a área
envolvente.
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PROGRESSO
O ano 2010 fica marcado pela conclusão do
reordenamento escolar do 1º ciclo, a que está
associada a conclusão dos dois Centros Escolares.
Por outro lado, a aprovação da candidatura das
Piscinas Municipais reduz significativamente os
encargos financeiros do Município.
Em 2010 foram concluídos os projectos e processos
administrativos no âmbito da candidatura “Frente
Douro”, por forma a que 2011 seja o ano de
implementação no terreno de um conjunto de
investimentos de elevado valor financeiro e
inequívoca relevância estratégica para o
desenvolvimento e afirmação do concelho na região
e no país.
O Município apresenta, ao nível da receita
arrecadada, o maior valor financeiro de sempre,
nomeadamente da receita de capital, sendo que as
despesas com pessoal não chegam a 50% dos
valores tidos como referência por lei e a sua
capacidade de endividamento é bastante elevada.
O Município mantém com as juntas de freguesia uma
relação de parceria estratégica. Trabalhar de acordo
com as necessidades mais prementes da população
do concelho continua a ser uma regra. 2010
consolidou a relação as Juntas de Freguesia,
enquanto parceiros privilegiados, atendendo,
sobretudo, à proximidade que mantêm com os
munícipes, o que permite maior celeridade e eficácia
na resposta.

freguesias. A saber:
Polidesportivo de Vinhós;
Pavimentação de caminho em Gervide, Loureiro;
Pavimentação de caminho em Quintã (ligação a
Loureiro);
Pavimentação da estrada junto à Quinta das Murças,
Covelinhas;
Construção de muro de suporte à estrada do
Fragão/Boavista, Vilarinho dos Freires;
Execução do troço de drenagem de águas residuais
no lugar da quelha, Galafura;
Alargamento de troço da estrada do Rodo para a
criação de passeios e estacionamento;
Construção de posto de transformação para
alimentação de energia eléctrica do Alagoas Centro
Escolar e polidesportivo anexo;
Execução de bandas redutoras de velocidade na
estrada do Rodo;
Pavimentação de arruamento adjacente à E.M. 601;
Drenagem residual doméstica e pluvial no lugar das
Alagoas, Godim;
Execução de troço de saneamento entre Tribunal e
Alameda Centro Escolar;
Águas pluviais de Canelas;
Muro na E.B.1 de Loureiro;
C olocação de rail`s e valeta na estrada
Poiares/Canelas.

2010 ficou ainda assinalado por inúmeras obras nas
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