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MENSAGEM PRESIDENTE

A zona ribeirinha da cidade, porta de entrada na região do Douro, é um elemento
identificador da história deste território e das suas gentes. Aqui incidiu a intervenção
urbanística que potenciou as condições únicas da cidade e que permitem assegurar
melhores condições de vida à população residente. A criação/reabilitação de
infraestruturas traduzem-se em novas e melhores oportunidades e reforçam os fatores
de competitividade deste território, num contexto intermunicipal. Estas
oportunidades alargam-se à criação de emprego e consequente fixação da população
e aumento do fluxo de turistas. O retorno económico ganha amplitude a nível da
economia local, com a dinamização do comércio tradicional, restauração, hotelaria,
cafés. Neste sentido, Peso da Régua está preparado para se assumir como um destino
estratégico de turismo, nomeadamente do enoturismo e do turismo fluvial,
aproveitando o que de singular a região dispõe, potenciando a coesão territorial, a
competitividade e a sustentabilidade da cidade e do concelho.
O investimento consolidado faz de Peso da Régua um território competitivo, capaz de
aliar e explorar relações virtuosas entre tradição e inovação, nomeadamente no que
se refere ao desenvolvimento e projeção internacional das fileiras produtivas em que
a região e o município apresentam vantagens competitivas, como o vinho e o turismo.
Peso da Régua está numa rota de ascensão. O planeamento estratégico responsável e
adequado às necessidades reais da população permitiram o melhor aproveitamento do
atual QREN. Numa altura em que Portugal vive momentos de grave crise económica
importa, uma vez mais, explicar que o dinheiro investido apenas podia ser aplicado
nas obras candidatadas e nunca canalizado para outra área. As áreas de financiamento
contempladas são específicas e, de acordo com as mesmas, este Executivo Municipal
garantiu o melhor aproveitamento do QREN.
A zona ribeirinha e o centro do Peso da Régua adquiriram uma centralidade apelativa e
distinta. Esta foi e continua a ser, com o particular orgulho de quem trabalha por amor
à sua terra, uma aposta na melhoria do bem-estar dos reguenses, na recriação de
identidades e num reforço da atratividade.

O Presidente do Município,

DAR VIDA À VIDA
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PASSEIO

SÉNIOR
O Passeio Sénior 2012 teve como destino a Nazaré, com
eucaristia celebrada no Santuário de Nossa Senhora da Nazaré e
almoço-convívio em Boubã. A iniciativa contou com a
participação de cerca de 2.000 seniores, em representação das
doze freguesias do concelho.
O almoço-convívio mostrou que a idade não é um fator
condicionante do bem-estar de cada um. A alegria dos seniores
que participaram nesta iniciativa é a prova cabal de que o
importante é viver bem e feliz.
Os destinos do Passeio Sénior têm sido diversificados, no intuito
de dar a conhecer lugares emblemáticos: Santuário do Sameiro
- Braga, em 2006; Convento de Santa Clara-a-Nova - Coimbra,
em 2007; Serra das Estrela, em 2008; Santuário de Fátima, em
2009; Santiago de Compostela, em 2010 e Santuário de Santa
Luzia - Viana do Castelo, em 2011, foram os outros destinos. O
Passeio Sénior é a única oportunidade para muitos dos
participantes saírem da freguesia onde residem e conhecerem
outros locais.
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De 15 a 21 de dezembro decorreram as ceias de
Natal promovidas pelo Município do Peso da Régua.
Pelo oitavo ano consecutivo, esta iniciativa juntou
os seniores em volta da mesma mesa para a
celebração do Natal.
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CEIAS DE NATAL

A contenção imposta pela atual conjuntura económica do país não
condicionou o trabalho social desenvolvido pelo Município junto dos
menos jovens, os quais são, quase sempre, os que mais carecem de
ajuda.
Em cada ceia, Nuno Gonçalves destacou o trabalho de proximidade,
levado a cabo pelas IPSS existentes no concelho, as quais
funcionam, muitas vezes, na qualidade de braços da autarquia,
atendendo a que o conhecimento direto das situações em que
vivem/sobrevivem muitos reguenses facilita e torna mais eficaz a
resposta social.
As ceias de Natal evidenciaram-se como um momento de convívio
entre os seniores. Uma relação fraterna entre as pessoas perpetuouse como o principal objetivo cumprido.
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DAR
AJUDE-NOS
A

AJUDAR
campanha de solidariedade
chega aos mais carenciados

Num contexto nacional de grave crise financeira, uma vez mais, a
solidariedade uniu aqueles que podem dar um pouco a quem nada
tem.
A recolha de bens de primeira necessidade, no âmbito da campanha
de solidariedade Ajude-nos a Ajudar, promovida pelo Município do
Peso da Régua, decorreu nos fins de semana de 23 e 24 de
novembro, 1, 2, 8 e 9 de dezembro. Os hipermercados Continente,
Pingo Doce Régua e Lamego, Intermarché e Lidl associaram-se a
esta causa.
Os voluntários do Banco Local de Voluntariado e os Agrupamentos
de Escuteiros do concelho foram os rostos desta campanha.
Em resultado deste trabalho social, 310 famílias reguenses, neste
Natal, beneficiaram de apoio alimentar.
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seniores ativos
A Associação Assistência Nossa Senhora das
Candeias|Canelas, a Associação Cultural e
Beneficente Santa Maria de Sedielos, a Casa do
Povo de Godim, o Centro de Dia da Casa do Povo
de Vilarinho dos Freires e a Santa Casa da
Misericórdia de Peso da Régua disputaram a 11
de julho o encontro concelhio de boccia. A
Associação Assistência Nossa Senhora das
Candeias|Canelas foi a grande vencedora,
arrebatando os quatro primeiros lugares da
classificação geral.
No ano em que a Europa chamou a atenção da
sociedade para a importância do
envelhecimento ativo e da solidariedade entre
gerações, o Município do Peso da Régua
destacou-se através do incremento de uma
política social direcionada para os menos jovens
do concelho. A dinamização do boccia junto das
instituições de solidariedade social é um
exemplo dos contributos que podem ser dados,
de modo a que os menos jovens vivam com saúde
e, sobretudo, com autonomia, continuando a
participar na sociedade enquanto cidadãos
ativos. Neste contexto, o boccia adquiriu o
estatuto de modalidade preferencial das IPSS
concelhias, sendo já tradição a sua prática.
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Férias 100%

Durante o mês de julho, 700 jovens, com idades compreendidas entre os
6 e os 16 anos, desfrutaram em pleno deste campo de férias.
Com a iniciativa Férias 100%, o Município do Peso da Régua proporciona
às crianças umas férias mais divertidas e saudáveis, permitindo o
desenvolvimento do sentimento de grupo e das relações interpessoais e
o incentivo à criatividade, bem como um maior enriquecimento
cultural. Foram vinte dias repletos de animação, brincadeira e muitas
surpresas, proporcionadas através da prática de atividades como
piscina, ateliês, caminhadas, praia, internet, jogos, canoagem e
música.
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FULL CONTACT
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O Cais da Régua transformou-se no ringue do XVIII Campeonato Mundial Ultimate Full Contact. A 25 de agosto,
Peso da Régua foi ao rubro com provas de free fight, vale tudo, pancrase, MMA e K1.
Esta foi uma iniciativa conjunta da Federação Portuguesa de Full Contact, do Município do Peso da Régua e do
Plano Nacional de Ética no Desporto.
A receção do XVIII Campeonato Mundial Ultimate Full Contact consolidou as condições excecionais de Peso da
Régua para a realização de competições nacionais e mundiais, de diferentes modalidades.
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PORTUGAL VENCE
Portugal derrotou o Uzbequistão, por 5-2, em jogo
particular de futsal disputado no pavilhão multiusos
António Saraiva, em Peso da Régua. Desta forma, a
seleção nacional preparou-se para o campeonato do
mundo de futsal, disputado na Tailândia.
Uma vez mais, Peso da Régua demonstrou ter condições
infraestruturais para receber provas de alta
competição, o que consolida a sua posição no panorama
desportivo nacional. Esta distinção permite,
paralelamente, a projeção de Peso da Régua no
exterior.
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CICLISMO
O Eixo Urbano Douro Alliance – Vila Real, Peso da Régua e Lamego,
recebeu, a 23 de setembro, a sétima etapa da prova de
cicloturismo Trofeú Liberty Seguros - Serras Míticas de Portugal.
De Peso da Régua os concorrentes seguiram pela margem sul do rio
Douro até ao Pinhão de onde fletiram para o interior a caminho de
Vila Real, onde iniciaram a escalada para o alto do Alvão,
percorrendo um total de 79,3 Km.
A prova decorreu num cenário único e numa época emblemática
para a região do Douro: a vindima. Neste contexto, este foi mais
um motivo de visita não só às cidades do eixo urbano, mas a toda a
região duriense, em contato com uma realidade que enche a alma.
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UM ANO DEPOIS
As Piscinas Municipais do Peso da Régua abriram as portas ao público a 25 de
novembro de 2011.
Este é um dos projetos estruturais que o Município do Peso da Régua levou a
cabo para melhorar a qualidade de vida da população residente na cidade e
no concelho. Um ano depois, o balanço aponta para cerca de 73000
utilizações, o que confirma a importância do mesmo. A data foi assinalada em
open day. Dezenas de utentes participaram em atividades aquáticas e aulas
de aeróbica.
Ao longo do último ano, os reguenses aproveitaram em absoluto as condições
disponibilizadas pelas Piscinas Municipais, as quais são referência na prática
do desporto aquático.
Os utentes têm idades compreendidas entre os 3 meses e os 90 anos, um
indicador da forma como as modalidades praticadas se adaptam às diferentes
necessidades sentidas ao longo da vida. De destacar a parceria com o
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia e a Universidade Sénior, com
vista a uma aprendizagem integrada.
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15 a 23 de Setembro

JORNADAS
MEDIEVAIS
DO DOURO
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Nos dias 13, 14 e 15 de julho, Canelas foi palco de
evocação histórica da doação feita por D. Sancho I,
a Bonamis e Acompaniado, em agosto de 1193, dois
jograis a quem o rei terá encomendado um
arremedilho (peça de teatro).
O documento da doação, cujo original se encontra
na Torre do Tombo, faz de Canelas o berço do
teatro português.
A terceira edição das Jornadas Medievais do Douro
retrataram com eloquência esse passado histórico,
tendo apostado num cartaz cultural diversificado,
como forma de atrair visitantes. Uma vez mais, a
partir do teatro, a organização do evento promoveu
a identidade histórica da freguesia.
No local, um mercado medieval com personagens e
figuração da época, incluindo grande animação,
jogos, teatro, dança, música, além da gastronomia
e promoção dos produtos locais. Largas dezenas de
pessoas deram vida às ruas de Canelas, conferindo
autenticidade à recriação histórica.
De enaltecer a participação da população residente
na freguesia, cujo contributo tem sido fundamental
para o sucesso das Jornadas Medievais do Douro.
A terceira edição das Jornadas Medievais do Douro
foi uma iniciativa da Junta de Freguesia de Canelas,
em estreita parceria com o Município do Peso da
Régua e a Associação Artística Portus Cale.

CULTURA
E TURISMO
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SENTIR
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REGIÃO EM FESTA
Pelo sexto ano consecutivo, milhares de
pessoas passaram pelo Festival das
Francesinhas, em Peso da Régua.
A iniciativa decorreu de 9 a 12 de agosto, no
Parque Multiusos.
Seis espaços de restauração reguenses
deram mostras da qualidade que os distingue
na confeção da francesinhas.
Boss AC e Luis Represas foram as grandes
apostas musicais.

RÉGUA
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Nas horas que precederam a Procissão do Triunfo, as
ruas encheram-se de fiéis que participam na
homenagem pública a Nossa Senhora do Socorro.
Peso da Régua, uma vez mais, afirmou a sua
identidade religiosa e cultural, num esforço
conjunto do Município e da Comissão de Festas para
que a essência da tradição se mantivesse.
Esse desiderato foi cumprido.
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tradição religiosa
A festa em honra de Nossa Senhora do Socorro faz parte da
identidade cultural dos reguenses.
A 15 e 16 de agosto, a cidade transforma-se no palco da
manifestação de fé de milhares de fé, que rumam à capital
histórica do Douro, para aqui prestarem homenagem pública
a Nossa Senhora do Socorro.
Esta tradição religiosa faz parte do que temos de melhor para
oferecer a quem visita a cidade/concelho e a região.
O arraial do rio, considerado um dos melhores dos últimos
anos, decorreu no habitual anfiteatro de socalcos, com a
presença de milhares de pessoas.
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XV FEIRA

LIVRO
DO DOURO

O Município do Peso da Régua promoveu de 22 a 29 de setembro, a XV
Feira do Livro do Douro.
A Biblioteca Municipal voltou a ser o espaço de eleição para a
realização de um evento cultural, que se tem vindo a afirmar pela sua
qualidade.
A XV edição da Feira do Livro do Douro foi uma organização exclusiva
do Município do Peso da Régua, que continua a apostar na qualidade
crescente, assente numa oferta diversificada. Destaque para a
presença de escritores como Gorgi Batista, Júlio Magalhães, Amparo
Rainha, António José Borges e Ruy de Carvalho.
Este foi um ano de consolidação de resultados, uma estratégia que
continua a ser pensada e articulada numa perspetiva intermunicipal,
com vista à afirmação de Peso da Régua no eixo de cidades e na região
do Douro.
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CELEBRAÇÃO
No Douro, a natureza não poupa favores e a vindima, em
ano de boa colheita, traz a recompensa de um ano árduo de
trabalho, onde não faltou a angústia, que dita a dedicação
e o amor a uma terra que se transforma num mistério de fé.
A Missa das Vindimas celebrada a 23 de setembro, na Igreja
Matriz do Peso da Régua, enalteceu a dedicação do homem
duriense à terra que lhe dá sustento.
Dezenas de pessoas uniram-se para celebrar o Douro e o
sacrifício dos homens e das mulheres que trabalham esta
terra abençoada.
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DOURO E PORTO
COMPLEMENTARIDADE HISTÓRICA RUMO AO FUTURO

conversas

ª

5

De setembro a dezembro decorreu a segunda fase do ciclo
de conferências subordinado ao tema geral Douro e Porto
- complementaridade histórica rumo ao futuro.
Este ciclo resultou da parceria instituída entre o
Município do Peso da Régua e a APHVIN/GEHVID –
Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho, da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Temas como “O homem e os livros", pelo Prof. Doutor
António Barros Cardoso e "O processo de neolitização do
Alto Douro", pelo Prof. Doutor Sérgio Rodrigues,
“Alternativas da condução da videira no território
duriense”, pelo Prof. Doutor Jorge Queiroz e “O Porto e o
Douro ao longo dos tempos”, pelo Prof. Doutor Francisco
Ribeiro da Silva completaram o ciclo.
Desta iniciativa, integrada no conversas à Quinta,
resultou um maior conhecimento do Douro e da forma
como o território se estruturou e expandiu.

CAIS DO MUNDO CULTURA & TURISMO 26

REMODELAÇÃO
DO TEATRINHO
O Teatrinho é um imóvel histórico, cuja integridade é vital
manter. A sua remodelação restabelecerá as
características o mais próximo possível da obra original,
resgatando, dessa forma, a história local.
O espaço ficará dotado de condições à realização de
atividades educativas, lúdicas e culturais, reflectindo,
sempre que possível, a evolução do município.
Promover o desenvolvimento sustentável do turismo,
buscando a harmonia entre o crescimento económico, a
preservação ambiental, social e fortalecendo a identidade
e os valores culturais das comunidades são os objetivos
gerais desta obra de vulto.
A execução do programa de regeneração urbana Frente
Douro está a (re)posicionar Peso da Régua no contexto
regional.
A cidade, progressivamente, está a ficar dotada de
equipamentos indispensáveis à qualidade sustentada a que
os cidadãos aspiram.
Peso da Régua é, cada vez mais, uma cidade onde dá gosto
viver.
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TEATRINHO
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ecopista
Está em curso a ecopista do Douro e a reabilitação dos espaços
verdes ribeirinhos.
As deslocações não motorizadas são cada vez mais, não só para escapar ao
congestionamento do tráfego, mas também como forma de recreio e lazer. A
ecopista do Douro dará resposta a essa necessidade. A mesma estender-se-á
ao longo de 1.000 metros, desde o Cais da Junqueira até ao Salgueiral,
dotando, desta forma, a cidade de uma infraestrutura contínua, fácil, segura
e agradável de percorrer.
Por sua vez, a reabilitação dos espaços verdes melhorará as condições
ambientais, qualificando a zona ribeirinha.
A reabilitação dos espaços verdes ribeirinhos englobará uma área de
intervenção de 20.418 m2, estando previstos trabalhos de remoção da
vegetação existente, plantação de novas espécies, construção de novos
espaços verdes, implantação de sistemas de rega automática e colocação de
equipamento e mobiliário urbano.
Desta forma, a zona ribeirinha continuará a ser um elemento identificador da
história deste território e das suas gentes, permanecendo ligada ao
desenvolvimento local.
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TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
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