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MENSAGEM PRESIDENTE

A edição on line do n.º 4 da revista municipal "Cais do Mundo" coincide com o período
de reencontro entre muitas famílias.
É Verão e, por isso, tempo de férias, de regresso de muitos filhos à terra que os viu
nascer e ao abraço daqueles que os amam.
Em Peso da Régua e no país, vivem-se momentos de grande crise financeira, que
afeta, inúmeras famílias portuguesas.
Num período tão difícil quanto este, as obras que, atualmente, decorrem no
concelho podem parecer estar em contradição com esta realidade, mas a verdade é
que estas se devem a uma gestão que aposta em fundos comunitários.
Tanto as obras em curso, como as que serão iniciadas brevemente, beneficiam de
um financiamento comunitário na ordem de 14.000.000,00€. A comparticipação
financeira é de 85%, devendo o Município garantir o equivalente à comparticipação
nacional, o que, contas feitas, representa um grande sacrifício para nós, contudo,
um compromisso que não podemos deixar de honrar, porque dele depende o futuro
da nossa terra e, por conseguinte, o futuro dos nossos filhos.
O enquadramento legal do financiamento comunitário obriga a que as verbas
atribuídas sejam aplicadas no âmbito dos projetos candidatados e aprovados. Não
podem ser canalizadas para outras áreas, sob risco de perdermos o dinheiro
atribuído a Peso da Régua.
Contudo, este é o princípio da mudança que trará à nossa terra, às nossas gentes, a
qualidade de vida que precisam e merecem.
As piscinas municipais estão praticamente concluídas. Em curso, estão a
reabilitação da E.N. 108 e a recuperação da Ponte Metálica, um elemento que faz
parte da memória de todos, mas que poucos acreditaram ver um dia com pessoas a
fazer a travessia. Brevemente, terão início obras de saneamento básico em vários
pontos do concelho, bem como a recuperação do Teatrinho, outra obra
emblemática, que dignificará a cidade, o concelho e a região. Outras se seguirão.
É vulgar ouvir dizer-se "é agora ou nunca". Esta expressão traduz a realidade de Peso
da Régua e a dimensão da nossa responsabilidade. Esta é uma oportunidade que
muito dificilmente Peso da Régua voltará a ter e cujos resultados se irão reflectir na
revitalização da economia local.
Nas páginas que se seguem encontrarão o resumo do trabalho feito ao longo do
primeiro semestre de 2011, o qual espero seja motivo de orgulho para cada um de
vós!
Que este seja um Verão feliz!

O Presidente da Câmara Municipal

RASTREIO
GRATUITO

SAÚDE
Atendendo à necessidade de investimento em cuidados de saúde
primários, pelo terceiro ano consecutivo, a Associação de Estudantes do
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar dinamizou, com o apoio do
Município do Peso da Régua, um rastreio à população.
A iniciativa decorreu de 8 a 10 de Abril, na Av.ª do Douro. À semelhança
dos anos anteriores, a adesão foi significativa, tendo sido realizados 267
exames.
Em Peso da Régua, os objetivos continuam a ser: chegar de forma
gratuita e humana às pessoas, tentando informá-las e sensibiliza-las para
a importância de comportamentos saudáveis, que favorecem a qualidade
de vida.
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CPCJ

PESO DA RÉGUA

COMISSÃO DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS

seminário
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
promoveu, com o apoio do Município do Peso da
Régua, um Seminário subordinado ao tema
“Criança sempre, jovem hoje, educador amanhã desafios e estratégias para o séc. XXI".
A iniciativa decorreu nos dias 27 e 28 de Maio, no
Museu do Douro.
A iniciativa foi aberta à comunidade, tendo contado
com a participação de profissionais de áreas
como: Psicologia, Direito, Sociologia, Saúde,
Serviço Social e Educação.

O primeiro painel, subordinado ao tema
"Dependências", teve como oradores Susana
Ter r a , S o c i ó l o g a , e F e r n a n d o C o l a ç o ,
Comandante do Destacamento da G.N.R. do Peso
da Régua, os quais abordaram temas como
"(in)dependências: os jovens e os consumos" e
"Drogas e suas características, formas de
dissimulação, conselhos úteis e enquadramento
legal dos ilícitos decorrentes do seu consumo e
tráfico", respetivamente.
O segundo painel teve como principal objetivo uma
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DESAFIOS
PARA O FUTURO ?
COMISSÃO DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS

reflexão sobre a sexualidade. Susana Sousa, Enfermeira de Saúde
Comunitária e Filomena Raimundo, Docente do Departamento Saúde
Materno-Infantil da Escola Superior de Enfermagem da UTAD, foram as
oradoras.
O segundo dia da jornada começou com painel dedicado às Famílias,
tendo sido abordados temas como "Que dinâmica familiar? Implicações
da configuração familiar no território emocional da criança e do
adolescente" e "A emergência da educação da infância na família: o
papel da mãe", respetivamente por Catarina Mota - Docente do 1º e 2º
ciclos de Psicologia UTAD e João Bartolomeu - Docente do Dep. De
Educação e Psicologia UTAD.
O último painel teve como tema central o multiculturalismo.
"Cultura cigana, educação escolar e cidadania", por Maria José CasaNova, Instituto de Educação da Universidade do Minho e "Educação:
pontes para a inclusão", por Maria José Vicente, Socióloga – EAPN
Portugal, foram os temas especificamente tratados.
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UNIVERSIDADE

Em resultado da parceria instituída entre a
Câmara Municipal e o Rotary Club, a

SÉNIOR

Universidade Sénior do Peso da Régua

INAUGURADA

abriu oficialmente as portas a 15 de Janeiro
de 2011. Trabalhar para dar vida aos anos
dos cerca de 170 alunos inscritos é o
objetivo principal.
A cerimónia decorreu no Alameda Centro Escolar, na
presença de alunos, professores e comunidade em
geral que testemunharam um momento de mudança
importante para os reguenses, particularmente para
os que aceitaram o desafio de continuar a aprender.
A falta de instalações adequadas levou ao adiamento
da instalação da Universidade. Contudo, o
reordenamento da rede escolar e a construção dos
dois centros escolares permitiu a definição de novas
metas.
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DAR VIDA AOS ANOS
A Escola E.B.1 N.º 1 do Peso da Régua, um
espaço onde durante décadas as crianças
reguenses iniciaram o percurso escolar, foi
requalificada de modo a reunir as condições
necessárias ao funcionamento da Universidade
Sénior.
Com vista à máxima rentabilização do espaço, na
Escola E.B.1 N.º1 passou ainda a funcionar a
Universidade Aberta.
Após a bênção das instalações, os alunos
visitaram as instalações daquele que Nuno
Gonçalves apontou como o “ponto de encontro
na vida destas pessoas”, onde cada uma poderá
descobrir novas formas de estar e de ser feliz.
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+
LER
LEITURA

SEMANA PROMOVE LIVROS E AUTORES
A 5ª edição da Semana da Leitura foi uma iniciativa
do Plano Nacional de Leitura em parceria com a
Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais e a
Ordem dos Engenheiros.
A nível local, esta iniciativa contou com o apoio do
Município e a participação ativa das bibliotecas e
centro de recursos educativos.
Em Peso da Régua, iniciativas como Árvores de
livros; teatro de Fantoches; leituras dramatizadas;
final do concurso Saber... a Ler; aLer+ em vários
sotaques; leitura em língua gestual; leituras
partilhadas; leituras com Ciência, leituras de
convidados; Exposições: Um reino maravilhoso:
reencontrar Trás – os - Montes e O cartaz da minha

escola; teatro radiofónico; o meu livro preferido;
encontros com os escritores: Fernando Marado e
Manuel Cardoso; teatro, música, dança e grandes
livros, grandes autores preencheram a Semana da
Leitura.
Esta iniciativa tem como objetivo central a promoção
da leitura junto do público mais jovem, numa partilha
de responsabilidades, no que concerne à promoção
de valores essenciais à sua formação, um
compromisso que o Município do Peso da Régua
assume sob o signo da continuidade e de
investimento no futuro.
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ÁRVORE
DE

LIVROS

assinala Dia Mundial do Livro

“Árvores de Livros” consistiu na plantação de cinco árvores, por altura
da Comemoração do Ano Internacional da Floresta / Semana da
Leitura 2011. Esta iniciativa concretiza o apelo do escritor reguense,
João de Araújo Correia .
Assim, no dia 21 de Março, em Peso da Régua, foram plantadas cinco
árvores (oliveira, pinheiro bravo, amoreira, cerejeira e loureiro) junto à
estátua de João de Araújo Correia, acompanhadas de excertos de
textos do escritor. As árvores equivalem às bibliotecas / centro de
recursos educativos que aderiram à iniciativa. A saber: Biblioteca
Municipal, Biblioteca Escolar da Alameda, Biblioteca Escolar das
Alagoas, Biblioteca Escolar da E.B. 2, 3 e Biblioteca Escolar da
Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia.
Defensor incansável da região do Douro, João de Araújo Correia
manifestou o gosto pelo património natural desta região e defendeu,
com mestria, a densa arborização da cidade da Régua.
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Numa iniciativa conjunta do Município do Peso da
Régua e do Agrupamento de Escolas João de Araújo
Correia, Peso da Régua assinalou o Dia Mundial do
Livro através da colocação de "Estendal de Letras",
no espaço exterior da Biblioteca Municipal (Av.ª de
Ovar). A iniciativa decorreu de 26 de Abril a 7 de
Maio.
O "Estendal de Letras" era composto por 42 peças de
roupa desenhadas em papel, com reprodução de
textos, alguns deles da autoria dos jovens

participantes, alusivos ao livro e à importância da
leitura. Foi, por isso, uma forma empreendedora de
chamar a atenção para a importância destes valores.
A iniciativa contou com a participação de alunos do
ensino pré-escolar ao ensino secundário do
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia,
ficando marcada pelo empenho com que os mesmos
desenvolveram este projeto de promoção do livro e
da leitura.
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No âmbito das comemorações dos 37 anos da
Revolução dos Cravos, realizou-se a 26 de Abril, a IV
Assembleia Municipal Jovem do Peso da Régua.
Este ano, pela primeira vez, a sessão pública da
Assembleia Municipal Jovem foi antecedida por
visita dos deputados - alunos da Escola E.B. 2,3 do
Peso da Régua, a três obras: Piscinas Municipais,
Alameda Centro Escolar e Ponte Metálica. Nuno
Gonçalves, Presidente do Município do Peso da
Régua, na companhia dos Vereadores José Manuel
Gonçalves e Mário Montes, explicou-lhes a
importância que cada uma destas obras tem, de que
forma fazem parte do sonho coletivo da população
reguense e de que modo a sua concretização se

reflete na melhoria da qualidade de vida das
pessoas. O acompanhamento dos jovens deputados
foi exemplar.
No salão nobre dos Paços do Concelho decorreu a já
habitual sessão pública da Assembleia Municipal
Jovem, durante a qual o Presidente do Município foi
interpelado acerca de temas que consideram
fundamentais para o desenvolvimento do Peso da
Régua.
As SCUT , a Linha do Corgo e a reabilitação do
Teatrinho estiveram na ordem do dia.
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dia da terra
sala de aula

recreio

recreio
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parque infantil

ode ao Douro

O Dia da Terra em Peso da Régua foi comemorado com ode ao Douro e
Peso da Régua, num ano em que se comemora o bi-centenário do
nascimento da Ferreirinha. Os cerca de 2.000 participantes evocaram a
história do concelho e da região, dando-a a conhecer a uma cidade que
aplaudiu o trabalho exemplar que saiu à rua.
Esta foi uma iniciativa conjunta do Município do Peso da Régua e do
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, que contou com a
presença dos Centros Escolares Alameda e Alagoas, Escola E.B. 2,3 e
Jardins-de-infância particulares.
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CAMINHO
ABERTO
À LITERACIA
DA
INFORMAÇÃO

Foi assinado a 18 de Maio, no
Museu do Douro, o protocolo de
cooperação entre os parceiros
que constituem a Rede de
Bibliotecas do Peso da Régua:
Município do Peso da Régua,
Museu do Douro, Agrupamento
de Escolas João de Araújo
Correia e Escola Profissional da
Régua.
Nuno Gonçalves, Presidente do
Município, reassumiu a
educação como uma prioridade,
apontando Peso da Régua
como um exemplo nacional do
envolvimento que é necessário
existir por parte dos Municípios,
os quais têm responsabilidade
acrescida nesta matéria.
Este é um passo determinante
no acesso à informação, por
forma a que esta abranja todos
os sectores da sociedade
reguense. Um processo onde as
Bibliotecas e Arquivos
assumem um papel decisivo,
atendendo a que possuem
recursos de informação,
sistemas de gestão de
informação e pessoal
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especializado, cuja dedicação
foi fundamental para a
constituição da Rede de
Bibliotecas do Peso da Régua.
A partir do Portal da Rede é feita
a difusão da informação que se
encontrava localizada
fisicamente em diferentes
pontos. Assim sendo, para além
da partilha e difusão da
informação, através da
constituição de catálogos
coletivos, as componentes de
divulgação cultural, de
maximização de recursos
humanos e financeiros, e a
rentabilização dos espaços,
assumem uma dimensão
globalizante, permitindo ações
concertadas e eficazes entre
todos os parceiros, ao invés de
situações pontuais.

NACIONAL

GALARDÃO

A sala A do Jardim de Infância do Alagoas Centro
Escolar foi a vencedora do concurso nacional "O
cartaz da minha escola", promovido pelo Plano
Nacional de Leitura, em parceria com a Sociedade
Portuguesa de Ciências Florestais e o Colégio
Florestal da Ordem dos Engenheiros.
Num desafio à imaginação e criatividade, os alunos
da sala A do Jardim de Infância do Alagoas Centro
Escolar mostraram ao País um trabalho que a todos
orgulha.
Está de parabéns Palmira Gregório, Educadora de
Infância, responsável pelo trabalho exemplar
desenvolvido junto dos alunos mas, sobretudo, as
crianças, que levadas pela sua imaginação, deram
corpo ao cartaz premiado. São elas: o Francisco, o
Fábio, o Elionai, o Hugo, a Ana Matilde, a Luísa, a
Margarida, o Leandro, o Henrique, a Mara, o
Emanuel, o Nuno, o Niccolay, a Raissa, a Carolina, a
Matilde, a Inês, o Rafael, a Ana, o Israel, a Ana Rita, o
Diogo, a Andreia, o Lucas e o Jair.

JARDIM DE INFÂNCIA
DO ALAGOAS CENTRO ESCOLAR
VENCE CONCURSO
Concurso nacional "Inês de Castro"
Por sua vez, a Escola E.B. 2,3 do Peso da Régua foi
distinguida com um honroso segundo lugar no
concurso nacional "Inês de Castro", igualmente
promovido pelo Plano Nacional de Leitura, em
parceria com a Fundação Inês de Castro.
Os percursos de Pedro e Inês, na modalidade de
Caça ao Tesouro, foram o desafio proposto para este
concurso.
Num sentido mais lato, está de parabéns o
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia,
pela dinâmica incutida junto dos Docentes e pela
participação dos alunos nos projetos que têm
assumido e desenvolvido.
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No dia 2 de Junho, Peso da Régua comemorou o Dia
Mundial da Criança. Numa iniciativa conjunta do
Município e do Agrupamento de Escolas João de Araújo
Correia, o dia foi preenchido por diversas atividades
lúdicas, promovidas em ambos os Centros Escolares.
Num quadro de brincadeira, os sorrisos foram o
denominador comum.
Este ano, a organização contou com o apoio da Escola
Profissional da Régua, através dos alunos do curso de
Animação Sociocultural, que ajudaram as crianças a
desfrutar plenamente das actividades propostas.
Acautelar o futuro das crianças deve ser uma missão de
todos. O Município do Peso da Régua continuará a
trabalhar no sentido das crianças reguenses poderem
usufruir das melhores condições de ensino.

DIA DO

PATRONO
INICIATIVA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE ARAÚJO CORREIA
O Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia
comemorou a 03 de Junho de 2011 o Dia do Patrono:
o contista e médico reguense Dr. João de Araújo
Correia. A iniciativa contou com a participação de
alunos de todos os níveis de ensino.
Os alunos saíram à rua e através de teatro, dança e
do grupo de bombos do Clube BomBom chamaram a
atenção da comunidade para o propósito desse dia.
Durante a tarde, realizou-se uma conferência sobre
João de Araújo Correia.
Nuno Gonçalves, Presidente do Município do Peso
da Régua, distinguiu, através da atribuição de
prémio monetário, os alunos que se destacaram nos
anos letivos de 2008/09 e 2009/10.
Da interpretação da obra de João de Araújo Correia,

feita pelos alunos do Agrupamento de Escolas,
resultaram trabalhos em pintura e fotografia que,
pela sua originalidade, evidenciaram a forma como a
mensagem do escritor foi assimilada. Esses
trabalhos estiveram patentes no Parque Multiusos
da cidade. No mesmo espaço, a encerrar as
comemorações do Dia do Patrono, decorreu um café
concerto, protagonizado pelos alunos que, através
da música, dança e teatro, homenagearam a
memória de um dos maiores contistas portugueses:
João de Araújo Correia.

CAIS DO MUNDO EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO PROFISSIONAL 19

De 7 a 9 de Junho, os jovens estudantes do
Agrupamento de Escolas João de Araújo
Correia incorporaram o papel de
cientistas, aventurando-se em
experiências divertidas e estimulantes.
Essas peripécias tiveram como pano de
fundo a Feira das Ciências, a qual
decorreu no Centro Escolar das Alagoas.
A Feira das Ciências transformou-se num
espaço de aprendizagem, onde foi
possível às crianças reguenses explorar
novas áreas da ciência, bem como
desenvolver novas relações entre os
colegas, atendendo aos objectos e
vivências que compartilharam.
Esta iniciativa contou com o alto patrocínio
do Município do Peso da Régua que
reconheceu na mesma mais um
importante contributo para a consolidação
dos resultados obtidos pelo Agrupamento
de Escolas João de Araújo Correia.
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Teve lugar no dia 16 de Junho, no Clube UNESCO
Espaço t, no Porto, a cerimónia de entrega dos
Prémios Criatividade e Inovação 2011, que
distinguiram trabalhos sobre o tema “As Florestas”.
A Sala 2 do Jardim de Infância das Alagoas foi
distinguida na categoria de Pré-Escolar, através do
trabalho “A floresta encantada: o imaginário”
baseado na obra Fada Oriana, elaborado pelas
alunas Maria Teresa Borges, Lara Monteiro, Matilde
Braga, Catarina Oliveira e Matilde Jesus.
Estes prémios, atribuídos pela Comissão Nacional

da UNESCO a alunos do ensino pré-escolar, do 1º,
2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino
secundário, enquadram-se na celebração do Ano
Internacional das Florestas e do Ano Internacional da
Juventude e pretendem sensibilizar para a
preservação da floresta e da sua biodiversidade e
contribuir para o seu desenvolvimento sustentável.
As pequenas artistas estiveram à altura da situação
e receberam o seu prémio com a alegria espontânea
e a vivacidade que as caracterizam!
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O Agrupamento de Escolas João de Araújo
Correia, em parceria com o Município do Peso
da Régua promoveu, pelo quarto ano
consecutivo, o concurso de leitura "Ler é
Crescer", junto dos alunos do 5.º ano da Escola
E.B. 2,3.
Na final, disputada a 9 de Junho, no Centro
Escolar das Alagoas, as quatro turmas finalistas
mostraram o conhecimento adquirido sobre a
obra escolhida para a edição deste ano do
concurso: . "A menina do mar", de Sophia de
Mello Breyner Andresen. Pedro Afonso, Maria
Inês Ferreira, Miguel Luís Mesquita Teixeira e
Bruna Vasques, alunos do 5.º/5 foram os
grandes vencedores.
A prestação no concurso valeu aos finalistas
uma viagem à Fundação Serralves, oferecida
pelo Município do Peso da Régua. A turma
vencedora foi presenteada com o livro "O dia em
a mata ardeu", de José Fanha.

ler para crescer
EDUCAÇÃO& 20
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DOMUNDO
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ALUNOS DA ESCOLA E.B.2,3 RETRATAM VIDA DE

D. ANTÓNIA ADELAIDE FERREIRA

A rua da Ferreirinha foi palco de grande homenagem a
D. Antónia Adelaide Ferreira. Por altura em que se
comemora o bi-centenário do seu nascimento, os
alunos da Escola E.B. 2,3 protagonizaram a história de
vida daquela que o Douro carinhosamente conhece
como a Ferreirinha.
Os alunos da Escola E.B. 2,3 assumiram o legado e
contaram, de forma sublime, a história da Ferreirinha,
em paralelismo com a própria história do Douro e das
suas gentes, vincada por grande esperança e
determinação. A alegria e jovialidade dos atores
evidenciaram o orgulho de ser reguense, a terra que
viu nascer D. Antónia e a quem esta dedicou o melhor
de si.
Os alunos apresentaram um espetáculo de muita
beleza, com forte mensagem de esperança e
coragem. Este é mais um marco do trabalho exemplar
da Escola E.B. 2,3 do Peso da Régua, desenvolvido
em estreita parceria com o Município, numa
valorização contínua do processo educativo.
Nuno Gonçalves, Presidente do Município do Peso da
Régua, aceitou o repto lançado pelos alunos e
assumiu o compromisso de perpetuar a homenagem à
Ferreirinha através da atribuição do nome dela à
Escola E.B 2,3.
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VIAGEM AO OCEANÁRIO
Com o objetivo de premiar o trabalho desenvolvido e os
resultados obtidos pelos alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo
do Ensino Básico, o Município do Peso da Régua
promoveu, uma vez mais, visita ao Oceanário, em
Lisboa. A participação no programa foi totalmente
gratuita.
No Oceanário, os jovens reguenses descobriram a
diversidade marinha, sendo ao mesmo tempo
desafiados a alterar comportamentos com vista à
conservação da natureza. Separados por poucos
centímetros de vidro de um mundo de espécies
fascinantes, os jovens viveram uma experiência
inesquecível que, certamente, marcará esta fase de
transição no seu percurso pedagógico.
A estratégia definida pelo Município do Peso da Régua,
no que concerne à Educação, engloba a motivação dos
alunos, como forma de os ajudar a prosseguir na sua
valorização pedagógica.
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NA RÉGUA
PORTUGAL VENCE

Peso da Régua foi palco, a 23 de Março, de um dos
jogos de preparação entre a Seleção Nacional de
Futsal e a sua congénere do Japão. A vitória ficou
em casa, com um resultado de 3-2.
Estes resultados permeiam o trabalho que tem
sido desenvolvido com vista à criação de
infraestruturas desportivas em Peso da Régua,
capazes de potenciar o desporto no concelho,
dando retaguarda às atividades desenvolvidas
pelas associações locais e, numa instância maior,
receber, orgulhosamente, competições de alto
nível.
Uma vez mais, Peso da Régua demonstrou ter
capacidade para tal.
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VILARINHO DOS FREIRES

ENCONTRO
DE CAMINHEIROS

Realizou-se a 29 de Maio, na freguesia de Vilarinho
dos Freires, o II Encontro de Caminheiros. A
organização foi da Junta de Freguesia.
Pelas 09H00, cerca de 90 pessoas partiram à
descoberta da freguesia.
A meio do percurso, foi oferecido o reforço alimentar
aos participantes e o grupo de Bombos Bot`Abaixo
deu-lhes animo para prosseguirem.
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Nessa altura, Nuno Gonçalves, Presidente do
Município do Peso da Régua, e Manuel
Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de
Vilarinho dos Freires, inauguraram a mais
recente obra que embeleza a freguesia: Praceta
de Santo Amaro no lugar da Granja.
O percurso terminou com convívio em torno do
porco no espeto.
Não houve vencidos nem vencedores, apenas
boa disposição, espírito de ajuda e muita
animação.
Numa organização do Grupo Cultural Recreativo
e Desportivo de Vilarinho dos Freires, realizouse, durante a tarde, o IV Encontro de Grupos de
Bombos, com a participação de nove grupos.
De salientar, a prestação do Grupo de Bombos
Bot`Abaixo que, uma vez mais, demonstrou ser
um digno representante de Vilarinho dos Freires
e da cultura tradicional local.
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44.º RALI À RÉGUA
A Praça Renato Aguiar foi palco de prova integrante do 44.º Rali à
Régua - Armamar, uma prova com marcada componente turística, que
atraiu centenas de aficionados da modalidade.
As especificidades da prova permitem o contato com a paisagem que
distingue o itinerário.
O 44.º Rali à Régua - Armamar foi uma iniciativa do CAR - Clube
Automóvel da Régua, que conta com o apoio do Município do Peso da
Régua.
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B

CCIA
CANELAS VENCE
ENCONTRO CONCELHIO DE BOCCIA

Associação Assistência Nossa Senhora das
Candeias, Associação Cultural e Beneficente
Santa Maria de Sedielos, ARDAD- Associação da
Região do Douro para Apoio a Deficientes, Casa
do Povo de Godim, Centro de Dia da Casa do
Povo de Vilarinho dos Freires e Santa Casa da
Misericórdia de Peso da Régua disputaram a 27
de Junho o Encontro Concelhio de Boccia.
O mérito da vitória pertenceu à Associação
Assistência Nossa Senhora das Candeias, de
Canelas, a qual foi a jogo com 4 equipas e se
distinguiu pelo desportivismo e pela alegria.
Uma vez mais, a iniciativa premeia o trabalho
desenvolvido pelas Instituições de Solidariedade
Social no concelho, numa atitude clara de
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valorização da forma como os utentes ocupam os
tempos livres mas, sobretudo, da sua
reintegração social. Um importante contributo
para que os utentes se continuem a sentir
cidadãos ativos, numa sociedade que continua a
precisar da sua experiência e do seu contributo
humano.

DESPORTIVISMO
E ALEGRIA
MARCAM DISPUTA
32

ENCONTRO DE JANEIRAS

Manda a tradição que se cantem as Janeiras,
com quadras dedicadas aos senhores da terra.
Em Peso da Régua, pelo oitavo ano
consecutivo, cumpriu-se a tradição no
emblemático Museu do Douro.
Numa organização conjunta do Município do
Peso da Régua e do Grupo de Cantares "Os
Rabelos do Douro", o VIII Encontro de Janeiras
juntou ainda os grupos de cantares de
Constantim - Vila Real; Pena Alva - Castelo de

Penalva; Cordas de Paivô - Castro Daire e
Socalcos do Corgo - Alvações do Corgo.
Como qualquer tradição, o hábito social e
cultural de cantar as Janeiras foi passando de
geração em geração. De pais para filhos e de
avós para netos passou também o repertório
musical. Desta forma, foi criada uma memória
coletiva do que outrora preenchia o serão da
noite dos Reis. Nesta noite, a tradição foi
cumprida.
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O DIABO

QUE VOS CARREGUE
Peso da Régua assinalou o Dia Mundial do Teatro
O Diabo que te carregue subiu ao palco a 26
de Março, na Casa do Douro. Com
encenação de Jorge Saraiva, a peça foi
apresentada por Tear Douro. Centenas de
pessoas aplaudiram esta iniciativa.
Há cerca de 500 anos, em 1517, Gil Vicente
levava a cena uma das suas mais notáveis
peças dramáticas – o AUTO DA BARCA DO
INFERNO- onde fazia uma análise crítica e,
ao mesmo tempo, divertida da sociedade do
seu tempo.
Partindo do provérbio latino “riendo castigat
mores” (a rir se corrigem os costumes),
aquele que é considerado o pai do teatro
português, foi apontando vícios e os males
das classes sociais da época. O DIABO
QUE TE CARREGUE é uma adaptação
desta obra.
O cenário foi o mesmo: um cais onde
chegavam as almas das pessoas
imediatamente após a sua morte; neste cais
encontravam-se duas embarcações: uma
comandada por um Anjo e que ia para o
Paraíso e outra que tinha como destino o
Inferno, sendo chefiada por duas
personagens estranhas, discípulas do
Diabo. Este cais funcionava como um
tribunal divino.
As personagens julgadas representavam
grupos sociais da atualidade, convidando a
uma reflexão sobre os problemas que
afetam a nossa sociedade.
A comemoração do Dia Mundial do Teatro
integra a estratégia cultural do Município do
Peso da Régua que investe
continuadamente na formação de públicos,
através de programa de qualidade
transversal às diferentes faixas etárias.
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Rebuçadeiras

Régua

da

A transmissão de saberes e
sabores, de geração para
geração, aliada ao gosto
pela inovação, na tentativa
de agradar ao paladar
mais exigente, fizeram da
doçaria regional uma
componente da identidade do
povo reguense.

O Município do Peso da Régua homenageou a 4 de Março as
Rebuçadeiras da Régua, mulheres que desde há muito fazem parte
da identidade cultural de Peso da Régua. A iniciativa assinalou o Dia
Internacional da Mulher.
A homenagem decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
Alcina Jesus Silva, Ana Maria Rualde Pinto Correia, Isaura
Mesquita, Maria Aurora Fernandes, Maria de Fátima Mesquita,
Maria Gentil Reis, Maria da Glória da Conceição, Maria José
Leitão Baptista, Maria da Luz Milanjos, Raquel Maria Conceição
Costa Miranda, Rosa dos Anjos Mesquita e Sónia Maria Leitão
Teixeira Tavares foram os rostos da homenagem.
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HOMENAGEM ASSINALA

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

“Olha o rebuçado da Régua,
levem rebuçados da Régua!”
Quem chega à Régua de
comboio é saudado desta
forma pelas Rebuçadeiras
que de bata e lenço brancos
vão vendendo rebuçados no
largo e na estação da CP.

O Município do Peso da Régua no intuito de valorizar a imagem da
Rebuçadeira da Régua ofereceu-lhes uma indumentária - bata e lenço.
Atendendo à importância da salvaguarda de um produto que identifica
culturalmente o concelho, Nuno Gonçalves, Presidente da Câmara
Municipal, anunciou que está em curso o processo de registo da marca
Rebuçados da Régua, o que o tornará produto único. A decorrer, está
ainda o procedimento para a certificação do produto, que promoverá as
características do Rebuçado da Régua, numa óptica de qualidade
reconhecida, bem como de distinção relativamente aos produtos e
marcas similares, permitindo a rápida identificação e reconhecimento
do produto garantindo a segurança do consumo.
Desta forma, faz-se um investimento na promoção do concelho, através
de um processo de desenvolvimento que melhora a qualidade de vida
da população local e garante a satisfação no consumo de todos.

Rebuçadeiras

Régua

da
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PORTUGAL NO CORAÇÃO

PORTUGAL NO CORAÇÃO

REBUÇADEIRAS

RÉGUA
HOMENAGEADAS PELA TELEVISÃO PORTUGUESA

As Rebuçadeiras da Régua foram
embaixadoras da cultura reguense em três
programas televisivos: Portugal no Coração
(RTP1), Praça da Alegria (RTP1) e Boa Tarde
(SIC).
Estes programas deram a conhecer a tradição
perpetuada por estas mulheres, cujo trabalho
de décadas faz parte da cultura que identifica
Peso da Régua. A alegria e genuidade das
Rebuçadeiras da Régua marcou a participação
em cada um deles.
A homenagem promovida pelo Município da
Régua, por altura do Dia Internacional da
M u l h e r, d e u , a s s i m , o r i g e m a u m
reconhecimento nacional, por parte da
comunicação social.
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PRAÇA DA ALEGRIA

PRAÇA DA ALEGRIA

BOA TARDE

Na década de 40, os Rebuçados da Régua eram
vendidos nas festas locais e das redondezas.
Nessa altura, destacavam-se dois vendedores: o
“Prosa” e o “Cândido Rebuçadeiro”. Actualmente,
os Rebuçados fazem parte da identidade de Peso
da Régua, elementos de uma tradição que se tem
mantido viva ao longo das gerações. Cada
Rebuçadeira confecciona os rebuçados de um
modo muito próprio.

A receita
No entanto, para quem quiser aprender, aqui fica a
sugestão: depois de o açúcar em ponto, com duas
cascas de limão, ter passado para a pedra
mármore, untada com margarina e daí para o
plástico esticado da mesa, ainda a ferver, as mãos
vão cortando os rebuçados um a um, rápida e
habilmente, para depois os embrulhar em forma de
laçarotes.
Mas “porque o segredo é a alma do negócio”, esse
continua com cada uma delas, como garantia da
genuinidade que os identifica.
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CAMINHO DE SAN IAGO
O CAMINHO PORTUGUÊS NA RÉGUA
A Marcação e Dinamização do Caminho Português
Interior de Santiago foi protocolada, a 7 de Abril, em Vila
Pouca de Aguiar, pelos Autarcas das oito Câmaras
envolvidas nesta parceria inter-regional, que abrange
mais de 160 quilómetros de território português.
Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa
Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e
Chaves desenvolveram, entretanto, ações de limpeza e
sinalização do Caminho de Santiago, inserido nas suas
respetivas áreas geográficas.
Peso da Régua revê nesta parceria uma oportunidade
de valorização e promoção do território reguense, que
os caminheiros/peregrinos terão oportunidade de
descobrir. Desta forma, registar-se-á um aumento do
fluxo turístico, com benefícios diretos para a população
local. Este é o objetivo estratégico para o concelho.
Num sentido intermunicipal, o caminho de Santiago, de
Viseu a Chaves, pode ser entendido como uma
plataforma para o desenvolvimento a que as
populações aspiram e que necessita de ser
consolidado.
Esta união de esforços, no sentido de dotar o caminho
de condições, pode devolver-lhe a importância de
outrora, uma vez que chegou a ser o mais procurado por
quem vinha do Sul, no seguimento da Via da Prata.
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MAIS PRÓXIMOS
DOS QUE CUIDAM
O Conselho de Administração e cerca de 120
colaboradores do Hospital de São João e seus
familiares reuniram-se a 9 de Abril, para uma visita
de comboio a Peso da Régua, numa jornada de
confraternização.
Este convívio traduziu-se uma oportunidade de
encontro entre a administração e colaboradores
do Hospital com autarcas de Municípios que têm o
Hospital de São João como unidade pública de
saúde de referência. Representantes dos
Municípios de Valongo, Paredes, Penafiel,
Lousada, Amarante, Marco de Canaveses e Baião
juntaram-se à comitiva nas paragens do comboio
nos diferentes concelhos. Em Peso da Régua,
foram recebidos por Maria José Lacerda,
Vereadora.
Na estação da CP, as boas-vindas foram cantadas
pela tocata do Rancho Folclórico e Recreativo de
Godim que, mais tarde, na Alameda dos Capitães,

deram mostras da cultura que nos identifica.
Convidados para dançar a marcha da Régua e o
malhão, o grupo de visitantes fez o gosto ao pé,
numa alegria contagiante.
A viagem de regresso foi feita de comboio, num
cenário de rara beleza.
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JOSÉ SARAMAGO
António José Borges apresenta
José Saramago - Da Cegueira à Lucidez

José Saramago – Da Cegueira à Lucidez é o título da obra de
António José Borges, apresentada dia 19 de Abril, na Biblioteca
Municipal do Peso da Régua.
Com prefácio do escritor Miguel Real e posfácio de Elsa Rodrigues
dos Santos, o livro dá uma nova visão da obra de José Saramago,
através do seu percurso ideológico e literário.
Na mesma sessão, António José Borges apresentou os números 6
e 7 da revista Nova Águia. A República, 100 anos depois e
Fernando Pessoa: "Minha pátria é a língua portuguesa" são os
respetivos temas de capa.
António José Borges fez ainda a apresentação da revista Letras
ConVida. Esta revista é uma publicação semestral da
responsabilidade do Centro de Literaturas Lusófonas e Europeias
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e publicada em
parceria com a Gradiva.
No segundo número destaca-se um dossier dedicado ao escritor
duriense João de Araújo Correia, num claro objetivo de promover a
obra daquele que é, justamente considerado, um dos maiores
contistas portugueses.
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37 anos depois

Peso da Régua assinalou os trinta e sete anos da
revolução de 1974.
As comemorações oficiais tiveram início com o
hastear da bandeira no largo 25 de Abril, seguido
de hastear da bandeira nos Paços do Concelho.
Do programa destacou-se a exposição "25 de
Abril: memória e projeto de um tempo recente",
promovida em parceria com o Centro de
Documentação 25 de Abril, da Universidade de
Coimbra. Esta exposição evocou, de forma
cronológica, os eventos mais significativos das

décadas de 60 e 70 até 1976, dando uma imagem
quer da iconografia, quer da imprensa que
marcou a época.
A música marcou o programa comemorativo dos
37 anos de Abril em Peso da Régua, numa
apresentação transversal de temas que têm
marcado as gerações em Portugal.
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Arquitecturas
da Paisagem Vinhateira

Foi inaugurada Sábado, 7 de Maio, na sede da Junta de
Freguesia de Canelas, a exposição “Arquiteturas da
Paisagem Vinhateira”.
A iniciativa resultou da intenção de descentralização cultural
por parte do Museu do Douro, apoiada pelo Município do
Peso da Régua e pela Junta de Freguesia de Canelas.
A parceria instituída entre as três entidades possibilitou à
população residente em Canelas, bem como nas freguesias
limítrofes, a visita a uma exposição de reconhecida
qualidade, que retrata uma realidade bem conhecida de
todos: a paisagem duriense.
A exposição ficou patente até 30 de Maio.
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MUNICIPIO
PESO DA RÉGUA

MARCA REGISTADA
Está concluído o processo de registo de marca "Rebuçados da
Régua". Desta forma, os rebuçados, culturalmente
identificados com a cidade do Peso da Régua, são
oficialmente reconhecidos como únicos no País.
O Município do Peso da Régua considera que o registo da
marca é fundamental para a fidelização dos clientes e, por
conseguinte, um contributo importante para a consolidação do
produto. Uma diferenciação positiva.
Nuno Gonçalves, Presidente do Município, sublinha que este
é um ato de justiça e de reconhecimento do passado que
distingue Peso da Régua, concretamente dos valores que
fazem parte da identidade do povo reguense e o distingue na
Região e no País.
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CERTAME
CONSOLIDA-SE

De 2 a 5 de Junho, realizou-se em Peso da Régua, a Festa do Vinho,
Produtos Regionais & Turismo. Esta é uma iniciativa da NERVIR –
Associação Empresarial, que conta com o apoio dos Municípios do
Peso da Régua, Vila Real e Lamego.
Pela forma como se tem consolidado, a Festa do Vinho, Produtos
Regionais e Turismo é, na opinião de Nuno Gonçalves, um trabalho
que deve ser perpetuado, atendendo à importância da promoção da
região que é feita neste espaço e que projeta internacionalmente as
diversas potencialidades do Douro. O Autarca garantiu que a região
duriense tem condições para contribuir para a estabilização da
economia nacional, deixando, por isso, um apelo à cooperação entre
todos.
Pelo sexto ano consecutivo, Peso da Régua recebeu a Festa do Vinho,
Produtos Regionais, & Turismo e à semelhança das edições
anteriores, esta iniciativa trouxe à Região do Douro importadores de
vários países, num evento que continua a ter como principal objetivo
apoiar e dinamizar as exportações de vinhos e produtos regionais.
Com uma vertente essencialmente comercial, este evento possibilita
aos produtores de vinhos e produtos regionais, o contato com
importadores de diversos países, sem sair da região, potenciando os
negócios e a exportação dos seus produtos.
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HOMENAGEIA
MUNICIPIO
REGUENSE

FERREIRINHA
A partir de 4 de Julho, dia em que se assinalou o
bicentenário do nascimento de D. Antónia Adelaide
Ferreira, e até ao final do ano de 2011, o
Município do Peso da Régua personaliza a
correspondência institucional, através da colocação
de selo comemorativo desta data.
Esta é uma forma simples de homenagear uma
figura incontornável da história do Peso da Régua
e do Douro.
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a
conversas

5

Violência Doméstica
Os direitos no contexto de violência doméstica foi o tema do
conversas à Quinta do mês de Março. Ana Margarida Gomes,
Psicóloga do Centro de Saúde do Peso da Régua, foi Oradora,
tendo contextualizado um fenómeno, cujas vítimas, em 2009,
segundo a Comissão de Igualdade do Género, eram 85%
mulheres.
O Centro de Saúde do Peso da Régua tem vindo a desenvolver
um trabalho importante junto tanto da vítima como do agressor,
no intuito de minimizar consequências nefastas para o futuro.

Democracia e Liberdade
A propósito da revolução dos cravos, Democracia e Liberdade
foi o tema da tertúlia conduzida por Elisabete Leiras, que fez a
contextualização histórica do regime democrático, procurando,
através da explicitação dos factos, ajudar a melhor
compreensão da atual conjuntura mundial.
Chegados aos nossos dias, prevalece a necessidade de
aprender a ser cidadão, com capacidade de distinção entre os
interesses que pertencem à esfera coletiva e os que, por outro
lado, se centram na esfera individual.

João Paulo II, o Peregrino da Paz
Ramiro Galhispo, Pároco e Vice-diretor do Colégio Salesiano
de Poiares, foi o Orador convidado para a edição de Maio do
conversas à Quinta.
Ramiro Galhispo referiu-se a João Paulo II como uma figura
central da Igreja Católica, que soube conquistar o carinho do
Mundo, através da sua humildade e determinação.
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Santuário
N.ª Sr.ª das Candeias
A importância do Santuário remete-nos para o reinado de
D. Maria I (1777-1792), durante o qual a Rainha mandou construir
a Capela, em honra de Nossa Senhora das Candeias.

CANELAS
PARCERIA ENTRE
AUTARQUIA E JUNTA
DE FREGUESIA

COM OBRA

VALORIZA
PATRIMÓNIO
A Câmara Municipal do Peso da
Régua tem vindo a desenvolver uma
estratégia de coesão, voltada para o
interior do concelho, assente em
questões fundamentais como o
usufruto de bens patrimoniais, que
tem vindo a valorizar. Dessa
estratégia de ação resultou a
requalificação do adro do Santuário
de Nossa Senhora das Candeias,
em Canelas.
Da responsabilidade da Câmara
Municipal, o projeto foi desenvolvido
de acordo com princípios de
preservação patrimonial, tendo, no
seguimento do mesmo, sido
colocada calçada à portuguesa. De
sublinhar o trabalho levado a cabo
pela Junta de Freguesia de Canelas
que, em resultado da parceria com a
Autarquia, soube dar resposta a um
anseio antigo da população,
dotando o espaço da dignidade que
merece.
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A inauguração da obra foi feita no dia
02 de Fevereiro, Dia de Nossa
Senhora das Candeias, Padroeira
da Freguesia.
A melhoria da qualidade de vida da
população reguense, através de um
trabalho de consciência social e de
valores compartilhados, é um
objetivo deste Executivo Municipal,
cujo trabalho é desenvolvido tendo
em conta o que se deseja para a
cidade e para o concelho, como um
todo.
Uma vez mais se sublinha a
importância do trabalho de
cooperação com as Juntas de
Freguesia que, em função da
proximidade com a população local,
são parceiros privilegiados num
projeto global de desenvolvimento
sustentado.

C A P E L A DE T R A V A SS O S
DISTINGUIDA PELO PRÉMIO ARQUITECTURA DOURO

A Capela de Travassos foi distinguida com Menção
Honrosa do Prémio Arquitetura Douro. A obra é da
autoria do Arqt.º Paulo Moura.
Esta é a segunda vez, no espaço de dois anos, que
o Município do Peso da Régua vê distinguida uma
obra, um reconhecimento público do trabalho
concretizado. Em 2008, a Capela das 7 Esquinas
mereceu o mesmo galardão.
A Capela de Travassos, localizada na freguesia de
Loureiro, é um exemplo reconhecido do trabalho de
valorização do património cultural edificado,
enquanto forma de manter e reforçar a identidade e
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memória do concelho, um suporte de
competitividade, coesão e qualificação num
destino turístico que se pretende afirmar.
A Capela de Travassos foi construída de raiz, sendo
o acesso feito de forma indirecta sob um alpendre
de generosas dimensões que se estende em todo o
alçado orientado a Sul e ao recinto, concebido
como elemento fulcral, a partir e em volta do qual
todos os espaços se relacionam entre si, podendo,
simultaneamente, servir de espaço de reunião e
convívio, estabelecendo a relação entre o exterior e
o interior.

A Capela de Travassos
integra o património cultural do concelho
de Peso da Régua.
Um sonho da população materializado que
será palco das tradições mais emblemáticas
do território onde está inserida.
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(RE)CONVERTE-SE EM CENTRO NEVRÁLGICO
Está em curso a requalificação e renovação do
troço urbano da E.N. 108. O projeto faz parte do
Programa de Regeneração Urbana FRENTE
DOURO e corresponde a um investimento de
cerca de dois milhões e meio de euros, com 15
meses previstos para a execução.
A aprovação do programa de regeneração urbana
FRENTE DOURO possibilitou ao Município do

Peso da Régua a definição de uma estratégia de
ação arrojada, que permitirá a valorização e
desenvolvimento da frente ribeirinha da cidade,
aumentando consideravelmente a qualidade de
vida da população.
Peso da Régua reafirma-se!
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E.N.108 REABILITADA
A cidade e o concelho assistem, atualmente, a
uma dinâmica que irá (re)converter Peso da
Régua no centro nevrálgico da região duriense.
Esta é uma intervenção imperativa que dá
resposta a anseios de largas décadas da
população reguense. Obras como a reabilitação
da E.N. 108, a recuperação da Ponte Metálica
ou as Piscinas Municipais comprovam para já o
empenho com que o Município trabalha.
A intervenção objetiva na zona ribeirinha
transformá-la-á num espaço atrativo para
residir, trabalhar, investir e visitar, contribuindo
para o reforço da identidade da cidade e para a
sua projeção no exterior.
Concretamente, através da intervenção na E.N.
108, o Município do Peso da Régua reabilitará o
pavimento degradado devido à implementação
recente das infraestruturas hidráulicas e rede de
gás natural. Em complemento, será redefinido o

espaço de circulação pedonal. No âmbito da
obra será ainda implementado sistema de
sinalização e transição de pavimentos, sempre
que exista uma passagem para peões, bem
como junto à Estação da CP, de modo a reduzir a
velocidade automóvel e aumentar a segurança
rodoviária. Com esta obra, será ainda possível
regenerar e complementar as infraestruturas
hidráulicas, melhorando o ambiente e qualidade
de vida da população. Será ainda feito
investimento em mobiliário urbano,
nomeadamente através da requalificação dos
pontos de recolha de resíduos sólidos seletivos
e indiferenciados, os quais passarão a ser
subterrâneos, num contributo importante para a
qualidade de vida que se pretende. A obra ficará
concluída com o reforço e modernização da
rede de iluminação pública.
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ESGOTOS NO RIO

IRRADICADOS
A cidade do Peso da Régua é o único aglomerado urbano de
dimensão significativa no Douro interior, com localização na
margem direita do Rio Douro. Pela sua localização
geográfica, Peso da Régua assume uma responsabilidade
acrescida na afirmação desta região, não podendo, por isso,
descorar a reabilitação urbana e ambiental, nomeadamente
no espaço que a distingue e potencia, ou seja, a Frente
Ribeirinha.
A cidade tem em curso um processo de regeneração urbana,
precisamente virada para esta zona, uma aposta do
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Município, em resposta à necessidade de politicas de acção
capazes de tornar a cidade mais atractiva e competitiva, indo
ao encontro de anseios, não apenas locais mas de dimensão
e importância regional.
Esta vasta operação, já em curso, corresponde a um
investimento global superior a 14 milhões de euros e tem
apostas que vão desde a reabilitação de artérias
fundamentais da cidade, até à reabilitação patrimonial do
Teatrinho Reguense, da Ponte Metálica e do Cais Comercial
da REFER, passando ainda pelo reforço infraestrutural,

PONTO DE DESCARGA

PONTO DE DESCARGA

PONTO DE DESCARGA

TONDELA

RIBEIRA DO RODO

AV.ª do DOURO

através da valorização do Cais Turístico Fluvial, a criação de
um Interface de Transportes Públicos, a Reabilitação das
Piscinas Descobertas do Clube de Caça e Pesca do Alto
Douro, e a criação de Novos Parques de Estacionamento,
de onde se destaca um Parque para Auto Caravanismo. O
programa de regeneração urbana contempla ainda a
Reabilitação e Valorização de toda a margem do rio na frente
da cidade, através da recuperação dos espaços verdes e
criação de uma Ecopista Ribeirinha.
Em contraponto com esta nova realidade da cidade, está um
rio que, embora marcante e de grande esplendor, se
encontra sujo, exalando maus cheiros intensos,
nomeadamente no Verão, pela descida dos caudais
afluentes e do próprio rio Douro. O rio, base para toda a
dinâmica associada a esta zona da cidade, assume-se
assim, como elemento dissonante e, muitas vezes, inibidor
de uma utilização plena e satisfatória por parte dos utentes
locais, bem como do número crescente de visitantes que
Peso da Régua atualmente recebe.
Da realidade da cidade do Peso da Régua fazem parte
inúmeros pontos de descarga de esgotos em linhas de
água, sem qualquer tratamento prévio, esgotos esses que
de modo natural acabam por ser lançados no leito do rio,
precisamente na frente da cidade. Com uma aposta da
dimensão que tem a Regeneração Urbana da Frente
Ribeirinha do Peso da Régua, não pode o Município,
coerentemente, deixar de atuar, deitando mão a uma
reabilitação ambiental das linhas de água, que na frente da
cidade se ligam ao rio Douro.
Para tal, O Município do Peso da Régua decidiu lançar a
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operação “Reabilitação Ambiental da Frente Ribeirinha do
Peso da Régua – Eliminação dos Troços de Descarga de
Esgotos no Rio”. Nesse sentido, foi realizado um estudo que
possibilitou a identificação dos pontos de descarga
irregulares, num total de 15 locais, onde ocorre essa
descarga de esgoto, correspondente a um caudal de
aproximadamente 1300 fogos.
Posteriormente, foram desenvolvidos os projetos com vista
à definição de soluções técnicas, capazes de viabilizar a
transferência dos caudais de esgoto das linhas de água,
para o emissário de águas residuais, que conduz ao seu
eficaz tratamento pela ETAR de Caldas do Moledo.
Tal processo, que se mostrou extremamente complexo, pela
diversidade de locais em causa e de soluções técnicas que
tiveram de ser adotadas, para a resolução dos problemas,
encontra-se na etapa final, com a adjudicação de 3
empreitadas, prevendo-se que o inicio dos trabalhos ocorra
até ao final do mês de Julho, esperando o Município do Peso
da Régua ter a operação concluída até final de Outubro de
2011.
Desta forma, desaparecerá mais um ponto de degradação
na cidade, de dimensão ambiental assinalável, que em
muito contribuirá para a atratividade e competitividade que
se reclama. Assim, Peso da Régua, passo a passo,
utilizando uma estratégia bem definida e assente num
projeto sólido e bem planificado, afirma-se, num contexto
intermunicipal, perante o Pais e o Mundo.

PARA TODOS
MUNICIPIO

Está concluído o alargamento de caminho público que faz a
ligação o lugar das Forcas e o Bairro Calouste Gulbenkian
(vulgo Bairro Branco). A obra contemplou a colocação de rede
pública de saneamento, bem como a definição de um passeio.

INVESTE

O Município do Peso da Régua considera que o investimento
na rede viária concelhia, através da reabilitação e valorização
das vias existentes, é uma forma de garantir mobilidade e,
consequentemente, maior qualidade de vida aos cidadãos.
Por outro lado, o alargamento da rede de saneamento é
imperativa para a coesão territorial concelhia que se
pretende.

NA REDE VIÁRIA CONCELHIA
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UM CONCELHO

DE TODOS
Uma das grandes prioridades deste Executivo Municipal
é fazer de Peso da Régua um concelho de todos, em pleno
cumprimento do sentido de justiça social. Por isso, além dos
investimentos já referenciados, o Município levou a cabo,
durante o primeiro semestre de 2011, um conjunto de obras
relevantes, num investimento de cerca de 270 mil euros.
A somar a este valor, temos a considerar
o protocolado com as Juntas de Freguesia, cujo trabalho
se destaca nas páginas seguintes.

MAIS COMPETÊNCIAS

MAIOR EFICÁCIA
A delegação de competência
por parte do Município nas
Juntas de Freguesia é um
exemplo prático e positivo da
relação de cooperação
existente, com resultados
eficazes, que potenciam o
objetivo de se estar a trabalhar
com vista a que Peso da Régua
seja um concelho para todos.

O Município do Peso da Régua assinou a 25 de Março
protocolos de delegação de competências com as Juntas
de Freguesia. A proposta de delegação de competências
às Juntas de Freguesia, que inclui a transferência de
664.000€ para o conjunto das doze freguesias (494.000€
destinado a investimentos (obra) e 170.000€ à
conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos
públicos) continua a ter como base a consideração de
que as Juntas de Freguesia, pela sua proximidade e
conhecimento dos problemas das populações, podem
desempenhar algumas competências de modo mais
rápido e eficaz.
O Município do Peso da Régua, a curto prazo, levará a
cabo um conjunto de obras, com financiamento
comunitário assegurado, das quais terá que suportar os
encargos financeiros correspondentes à contrapartida
nacional dos custos imputados a cada uma delas. Este
esforço financeiro dificultará a resposta por parte do
Município a situações urgentes que possam surgir nas
freguesias. Por isso, Nuno Gonçalves deixou uma
palavra de sensibilização aos Presidentes de Junta, no
sentido destes poderem, face a qualquer necessidade
não contemplada nos protocolos assinados, reformulálos, por forma a poder resolver os problemas emergentes
das populações.

COVELINHAS

CANELAS
Pavimentação do final da rua de Vila Fernandes

FONTELAS

FONTELAS

Pavimentação do alargamento junto à Qt.ª dos Murças

Recuperação dos lavadouros

GODIM

GALAFURA

Recuperação dos lavadouros

Alargamento da rua de S. Leonardo (junto à Santa) - 2.ª fase

Alargamento da estrada e drenagem de águas
residuais e pluviais no lugar da Quintã

GODIM

LOUREIRO
Muro de suporte e canal de betão em linha de água

LOUREIRO

LOUREIRO

Parque infantil, Cederma

Construção de muro de vedação/suporte ao recreio da Eb1

MOURA MORTA

Conclusão da abertura da estrada ao povo de Outeiro de Baixo

Pavimentação a betuminoso do arruamento de S. Pedro

Pavimentação a betuminoso do arruamento da Toca

Pavimentação a betuminoso do caminho da Pedreira

PESO DA RÉGUA

POIARES
construção de muro de suporte de terras para posterior
pavimentação do caminho que liga a Igreja à Carrasqueira

SEDIELOS

POIARES

Arranjo do telhado da casa das maquinas do Parque do Peso

Caminho do Bairro

V. DOS FREIRES

VINHÓS

Construção de muro em Sete Fontes

Rail`s, valetas e limpeza de bermas na estrada que vai do cruzamento
da EM 313 com a estrada Poiares/Canelas

alargamento e pavimentação da estrada de ligação da Escola à rua principal

