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EDITORIAL

Presidente do Município
JOSÉ GONÇALVES

BOLETIM MUNICIPAL JUNHO`20 01

Peso da Régua, Portugal e o Mundo vivem um dos maiores desafios de 

sempre. 

Este é um caminho difícil, mas também é um caminho de esperança, 

em que nos devemos manter fortes e acreditar num futuro de 

reencontro, de novos abraços e grandes partilhas. 

A luta contra o Covid-19 não está ganha. Na verdade, essa vitória 

continua a depender de uma vacina. Até lá, muitas das regras que 

pautaram a nossa vida nos últimos meses serão para manter.

Diante disso, apelo para que mantenham a responsabilidade de 

defender não só a vossa saúde, como a dos outros, porque os 

comportamentos de cada um continuam a ser a garantia do bem-estar 

de todos. Este deve ser um compromisso sério, porque o vírus 

continua entre nós. 

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela para que todos se 

mantenham unidos nesta luta, que continua a ser de todos e que exige 

que sejamos cautelosos.

Da minha parte e de toda a equipa que coordeno, podem contar com 

uma dedicação permanente e a certeza de que tudo faremos para 

continuar a proteger a nossa gente, cada um de vós. 

O apelo final é para que cumpram com as orientações das autoridades 

de saúde. 

Protejam-se e protejam os que mais amam!



A Praça do Município foi palco, 
na primeira noite de fevereiro, 
da iniciativa CANTAR OS REIS, a 
qual contou com a participação 
de onze grupos, em 
representação das freguesias do 
concelho, que, através da 
música, honraram a tradição de 
se cantar os reis. Pelo segundo 
ano consecutivo, a convite da 
Câmara Municipal do Peso da 
Régua, os grupos culturais 
voltaram a pôr o cobertor às 
costas e a afinar as vozes, para 
uma noite memorável.
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Um agradecimento aos grupos participantes pela forma como enalteceram a identidade do nosso povo e das tradições 

que identificam o concelho e a região, nomeadamente a: - Agrupamento de Escuteiros CNE 840 de Moura Morta; - 

Associação Desportiva e Cultural de Alvações do Tanha; - Associação GodiBombos; - Banda Juvenil Salesiana de 

Poiares; - Grupo de Amigos de Galafura e Covelinhas; - Grupo de Cantares "Os Rabelos do Douro"; - Grupo Coral Aleluia; - 

Grupo Coral da Universidade Sénior do Rotary do Peso da Régua; - Grupo Santa Maria de Sedielos; - Rancho Folclórico de 

Loureiro; - Rancho Folclórico e Recreativo de Godim. 

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, enalteceu o trabalho das associações 

culturais, agradecendo a dedicação diária à promoção do concelho. 

No final, às centenas de pessoas que marcaram presença, foi servido bolo-rei, biscoito generoso e mechas, 

acompanhados por chá e vinho generoso. 

Um brinde selou a segunda edição d`CANTAR OS REIS.



JANEIRAS
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CANTAR A
TRADIÇÃO
XVII ENCONTRO

As portas do emblemático Teatrinho abriram-se para o XVII Encontro 

das Janeiras promovido pelo Grupo de Cantares "Os Rabelos do 

Douro", em parceria com a Câmara Municipal do Peso da Régua.

A tradição juntou em palco, além do grupo anfitrião, os grupos de 

cantares Aguavelames, Os Cavaquinhos de Vila Meã, Os Socalcos do 

Corgo e o grupo ZAATAM.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da 

Régua marcou presença no Encontro de Janeiras e enalteceu a 

impor tância desta iniciativa, mas, sobretudo, do trabalho 

desenvolvido, diariamente, pelas associações culturais do concelho, 

fundamental para se continuar a perpetuar a nossa identidade 

enquanto povo, enquanto território.DAS JANEIRAS



O Auditório Municipal do Peso da Régua recebeu 

os alunos do 4.º ano de escolaridade, dos 

Centros Escolares da Alameda e Alagoas para 

disputar a finalíssima do Concurso de Leitura do 

1.º Ciclo. 

Os alunos demonstraram os seus conhecimentos sobre o 

livro “O Príncipe que Guardava Ovelhas”, de Luísa 

Dacosta. No decorrer do concurso houve espaço para 

brilhantes atuações por parte dos alunos.

Parabenizamos todos os finalistas e felicitamos os três 

primeiros classificados, a saber:

1.º CLASSIFICADO

Margarida Pereira Amaral Melo Carvalho, Centro 

Escolar das Alagoas

DE LEITURA
1.

º A
NO

CONCURSO 

2.º CLASSIFICADO

Mafalda da Cruz Morais, Centro Escolar da Alameda

3.º CLASSIFICADO

Miguel Comenda Carneiro, Centro Escolar das Alagoas

O concurso de leitura é uma organização da Câmara 

Municipal do Peso da Régua através do Plano Integrado e 

Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – PIICIE do Peso 

da Régua e a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas 

João de Araújo Correia.

1.º Classificado 
Duarte Cabral Tavares 
Centro Escolar da Alameda

2.º Classificado 
João Maria Marques 
Centro Escolar das Alagoas

 3.º Classificado
Iara Martins Mansilha
Centro Escolar das Alagoas

2.
º A

NO

3.
º A

NO

1.º Classificado 
Tomás da Costa Silva 
Centro Escolar da Alameda

2.º Classificado 
Maria Francisca Alves
Centro Escolar da Alameda

3.º Classificado
Margarida Araújo Pinto
Centro Escolar da Alameda

1.º Classificado
Inês Guimarães Pereira 
Centro Escolar da Alameda

1.º Classificado
Mafalda Sofia Carvalho
Centro Escolar da Alameda

1.º Classificado
Miguel Ferreira Ribeiro
Centro Escolar das Alagoas

SABER...A LER



NO DIA 25 DE JANEIRO, O AUDITÓRIO 

MUNICIPAL DO PESO DA RÉGUA FOI PALCO DA 

GALA DE ENCERRAMENTO DA CIDADE DO VINHO 

2019, UMA DISTINÇÃO ATRIBUÍDA A PESO DA 

RÉGUA QUE, AO LONGO DO ÚLTIMO ANO, 

DINAMIZOU UM PROGRAMA ALARGADO DE 

ATIVIDADES DESTINADAS A DIFERENTES 

PÚBLICOS, INTERNOS E EXTERNOS.

2019 fica na história de Peso da Régua e do Douro como o 

ano alavanca de um projeto de futuro, capaz de potenciar a 

notoriedade e o reconhecimento da marca Douro, assim 

como a promoção e o consumo dos vinhos reguenses e 

durienses, verdadeiros embaixadores de Portugal no 

Mundo.

O galardão Cidade do Vinho 2019 foi uma oportunidade 

importante para a promoção nacional da identidade vitícola 

e dos vinhos de excelência produzidos no concelho. Neste 

sentido, foi percorrido Portugal de lés-a-lés, num total de 

31.000 quilómetros. No último ano, foi organizada mais de 

uma centena de eventos. Paralelamente, Peso da Régua 

marcou presença em 3 dezenas de eventos promocionais, 

onde foi feita a promoção de vinhos, de produtos regionais, 

de Peso da Régua e do Douro. Foram ainda proporcionadas 

cerca de 3.500 provas de vinhos, patrocinadas pelos 

produtores que enviaram vinhos para prova gratuita. 

Destacamos a Douro Wine City que, na sua primeira edição, 

CIDADE DO VINHO 2019 

2019 FICA NA HISTÓRIA 

E DO DOURO 

UM PROJETO DE FUTURO

DE PESO DA RÉGUA

 COMO O ANO ALAVANCA DE
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CIDADE 
 VINHOS 
DOURO
NOVA MARCA
DE PROJEÇÃO

PESO 
DA RÉGUA

DOS

registou mais de 8000 participantes.

Na Gala de Encerramento, José Manuel Gonçalves, Presidente 

da Câmara Municipal do Peso da Régua, fez o balanço do 

último ano, sublinhando que “se durante muitos anos, 

levamos o Douro ao Mundo, hoje a nossa ambição é trazer o 

Mundo ao Douro” e nessa perspetiva, o Autarca apresentou a 

nova marca da cidade: PESO DA RÉGUA: CIDADE DOS 

VINHOS DO DOURO. Pretende-se que Peso da Régua seja 

uma “cidade que recebe e promove, cada vez mais, os vinhos 

da Região no País e no Mundo”. O Autarca colocou a cidade no 

centro nevrálgico do Douro, acrescentando que “aquilo que é 

o nosso trabalho aqui, queremos que tenha frutos em todo o 

território”.  

Na Gala de Encerramento da Cidade do Vinho 2019 foi feita a 

passagem de testemunho a Pinhel  - Cidade do Vinho 2020, 

Município que passa a defender os interesses de todos os que 

constituem a Associação de Municípios Portugueses do 

Vinho e representam Portugal. 

A Gala terminou com um Porto d`Honra, acompanhado pelo 

biscoito generoso, criado pela Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural do Rodo e das mechas, criadas pela 

doceira Maria do Céu Pires, em reconhecimento do galardão 

atribuído a Peso da Régua. 

BOLETIM MUNICIPAL JUNHO`20 07



MULHER

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher, a 

Câmara Municipal do Peso da Régua homenageou a 7 de março 

as mulheres que se destacam em áreas fundamentais para o 

desenvolvimento da economia do concelho, como a restauração, 

o alojamento e os produtos regionais. 

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso 

da Régua, sublinhou a importância do papel da mulher na 

sociedade reguense e agradeceu o contributo diário de cada uma, 

sobretudo, nas áreas consideradas este ano para a homenagem. 

A cerimónia decorreu no Auditório Municipal do Peso da Régua.

AUTARQUIA 

HOMENAGEIA 
MULHERES

REGUENSE

DI
A M

UN
DI

AL
 DA

 M
UL

HE
R



Na sequência do trabalho de restauro do Sacrário da Capela 

do Palacete das Caldas do Moledo, o Museu do Douro 

promoveu a recuperação da cruz incorporada no mesmo. A 

cruz foi devolvida à Capela na presença de José Manuel 

Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da 

Régua, José Maria Pereira, Presidente da Junta de Freguesia 

de Fontelas, Fernando Seara, Diretor do Museu do Douro e 

Pe. José Oliveira e Castro, Pároco da freguesia.

A intervenção contemplou a limpeza geral, a fixação da folha 

de ouro e da pintura da figura. Além disso, foram preen-

chidas lacunas de modo a restituir a leitura do artefacto.

O trabalho de recuperação foi feito em absoluto respeito 

pela identidade da cruz, tendo-lhe sido conferida uma vida 

nova.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal 

do Peso da Régua, destacou a importância do trabalho 

desenvolvido pelo Museu do Douro, o qual tem sido 

fundamental para a recuperação e valorização de bens 

patrimoniais, identificativos do território e da cultura 

reguense e duriense, o que permite preservar a memória 

coletiva do nosso povo.

CRUZ DA CAPELA
CALDAS DO MOLEDO

PA
TR

IM
ÓN

IO
A PARCERIA COM O MUSEU DO DOURO TEM
PERMITIDO PRESERVAR A MEMÓRIA
COLETIVA DE PESO DA RÉGUA E DO DOURO

BOLETIM MUNICIPAL JUNHO`20 09

RESTAURO
PROMOVIDO PELO
MUSEU DO DOURO



EDUCAÇÃO

DE ESTUDO

FU
TU

RO
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BOLSAS 
A Câmara Municipal do Peso da Régua atribuiu vinte bolsas de estudo, no valor 

total de 15.000 euros. Esta é uma aposta nos jovens reguenses e no futuro que 

cada um pode ajudar a construir. O compromisso assumido pelo Executivo 

Municipal ajudará os que apostaram numa carreia académica, mas que, por 

motivos diversos, não têm condições financeiras para se manter nesse 

caminho. 

A par do investimento feito nos estabelecimentos de ensino, o Executivo 

Municipal tem estado ao lado daqueles que mais precisam, tendo, para isso, 

implementado uma política social abrangente, que coincide com o ponto de 

viragem da política de educação, numa associação direta com a estratégia 

social, sob o compromisso de justiça social e educacional, com mais 

oportunidades para os nossos jovens. 

O desenvolvimento do Peso da Régua não pode prescindir de ninguém, uma vez 

que a nossa maior riqueza são as pessoas. 



WORLD

Decorreu no Auditório Municipal do Peso da Régua a ação de 
informação “Pessoa com demência… um problema de todos nós”, 
uma iniciativa da Câmara Municipal do Peso da Régua, em parceria 
com o Conselho Local de Ação Social | Programa Rede Social, a 
Unidade de Cuidados à Comunidade do Centro de Saúde do Peso da 
Régua, o CLA Peso da Régua e o Projeto Escolhas D'Ouro- E7G.
Eduardo Pinto, Vereador e Presidente do Conselho Local de Ação 
Social, sublinhou a importância da sensibilização e desmistificação 
desta questão junto da comunidade em geral. 
Rosa da Encarnação, médica responsável da consulta de senologia 
do Hospital Magalhães de Lemos foi a oradora convidada. A sua 
intervenção focou-se na comunicação de estratégias e metodologias 
de intervenção para os cuidadores formais e informais, no sentido de 
amenizar o problema e proporcionar a melhor qualidade de vida 
possível a quem padece desta doença. 

AÇÃO DE INFORMAÇÃO

PA
RC

ER
IA

[S
]PESSOAS COM DEMÊNCIA...
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Decorreu no Auditório Municipal do Peso da Régua o World 
Café, um workshop de metodologia participativa, que visou 
a atualização do diagnóstico social do concelho.

Esta iniciativa foi promovida pela Rede Social, uma 
plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e 
privados, cujo objetivo é potenciar o trabalho em rede de 
intervenção social realizada no concelho do Peso da Régua.

Este workshop reuniu trinta entidades parceiras do 
Conselho Local de Ação Social, representadas por sessenta 
pessoas, que ao longo do dia deram o seu contributo efetivo.

UM PROBLEMA DE TODOS NÓS



Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação viajou 

de comboio do Porto até Peso da Régua, tendo sido recebido por José 

Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal. 

Neste encontro, José Manuel Gonçalves reforçou a importância 

estruturante da linha do Douro, bem como do Cais da Régua, 

enquanto principal cais de embarque ao longo da via navegável do 

Douro. 

Estando a decorrer uma reunião da CIM Douro, Pedro Nuno Santos, 

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, cumprimentou, por 

videoconferência, os autarcas, tendo reformulado a sua 

disponibilidade para trabalhar em prol do desenvolvimento deste 

território. 

O Ministro Pedro Nuno Santos fez-se acompanhar pelo Presidente do 

Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins. 

VISITA DO
MINISTRO DAS
INFRAESTRUTURAS
E DA HABITAÇÃO
REVELOU-SE
POSITIVA

NA ORDEM DO DIA

PESO DA RÉGUA 
E O DOURO
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COVID-19

Entrou em funcionamento a 25 de março o Centro de Rastreio ao COVID-19, em Peso da Régua.

Este centro de rastreio tem permitido a realização de testes diários. Os rastreios são efetuados a pessoas 

suspeitas de serem portadoras do vírus, com referenciação médica e mediante marcação.

Nos primeiros dias foram efetuados testes a profissionais de risco, tendo sido considerados como 

amostragem, Técnicos que prestam serviço em Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, 

com valência de Lar para Idosos.

Ao definir esta regra no arranque do funcionamento do Centro de Rastreio ao COVID-19, em Peso da Régua, a 

Câmara Municipal pretendeu acautelar eventuais situações de contágio no concelho, que pudessem 

comprometer a capacidade de resposta social e humana exigida pelos cidadãos.

CENTRO DE RASTREIO INSTALADO 
NO HOSPITAL D. LUIZ I

CENTRO DE RASTREIO



Na sequência da instalação do Centro de Rastreio ao COVID-
19, no Hospital D. Luiz I, a Câmara Municipal do Peso da Régua 
criou uma resposta de internamento, com 50 camas.
Esta capacidade foi reforçada com a instalação, na E.B. 2,3 do 
Peso da Régua e no Centro Escolar das Alagoas, de dois 
centros para acolhimento, com o ojetivo de dar resposta a 
situações em que seja necessário assegurar o isolamento 
profilático ou tratar casos de contágio pelo COVID-19, que pela 
especificidade dos sintomas, não necessitem de internamento 
hospitalar. 
No total, Peso da Régua dispõe de 120 camas como resposta a 
situações de contágio pelo novo coronavírus. 
A prevenção continua a ser regra do trabalho encetado pela 
Câmara Municipal do Peso da Régua, porque em primeiro lugar 
estão as pessoas, a sua saúde, o seu bem-estar e a sua 
segurança.

AUTARQUIA AMPLIOU 

PARA SITUAÇÕES
DE EMERGÊNCIA NO CONCELHO

CAPACIDADE DE RESPOSTA

SAUDE120 CAMAS DISPONÍVEIS
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voluntário

A Câmara Municipal do Peso da Régua constituiu um Banco 

de Voluntariado, através do qual reforçou a assistência 

médica e social.

Este Banco de Voluntariado é multidisciplinar e amplia 

significativamente a capacidade de resposta existente.

O controlo do contágio pelo novo coronavírus é um trabalho 

transversal a várias áreas de intervenção, que em Peso da 

Régua tem privilegiado a prevenção, na certeza de que esta 

continua a ser a melhor estratégia. 

É fundamental contar com todos os que possam 

acrescentar competência às respostas existentes, para 

assim conseguirmos, rapidamente, controlar o contágio.

A todos os voluntários que se juntaram a esta causa, o 

nosso muito obrigado!

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
NA LINHA DA FRENTE
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A Câmara Municipal do Peso da Régua, através do Gabinete de Ação Social e em 

estreita parceria com o Posto Territorial da G.N.R. de Peso da Régua efetua visitas 

domiciliárias a idosos do concelho.
Estar mais perto de quem precisa é uma exigência diária, para a qual devemos 

estar preparados. Nestas visitas domiciliárias procede-se à distribuição de bens 

de primeira necessidade, à informação sobre as formas de proteção contra o 

novo coronavírus e a conselhos de segurança quanto a burlas que possam ser 

tentadas.
Este trabalho de proximidade continuará a ser adequado às necessidades sociais 

e humanas que forem identificadas, por forma a garantir o bem-estar e a 

segurança de todos.

PARCERIA COM A G.N.R.
GARANTE APOIO A IDOSOS

MAIS PERTODOS QUE MAIS 
PRECISAMBOLETIM MUNICIPAL JUNHO`20 16



 LINHA DE APOIO SOCIAL
A Câmara Municipal do Peso da Régua reforçou o apoio 

social à população com mais idade, sobretudo aos idosos 

que vivem em isolamento, com a criação de uma linha de 

apoio que, através do Espaço Solidário do Município, 

garante o encaminhamento das situações, que necessitam 

de apoio mais específico.

Esta medida é articulada com as Juntas de Freguesia e com 

as Instituições Particulares de Solidariedade Social, por 

forma a potenciar a capacidade de resposta conjunta.

A linha de apoio tem o número associado TM 926 661 338 e 

está em funcionamento 24 sobre 24 horas.

Desta forma, esperamos poder chegar a todas as pessoas 

que precisam de apoio.

 LINHA DE APOIO PSICOSSOCIAL
A parceria instituída pela Câmara Municipal do Peso da 

Régua com a Delegação da Cruz Vermelha e o CLDS 4G, no 

contexto da prevenção do contágio pelo COVID-19 no 

concelho, tem permitido reforçar a cadeia de distribuição de 

bens alimentares de primeira necessidade à população 

mais carenciada e aos idosos isolados.

No âmbito desta parceria, foi ainda criada uma linha de 

apoio psicossocial, através da qual podem ser comu-

nicados os pedidos de ajuda. O número associado é TM 

926 661 286.

Esta parceria dá uma amplitude maior às respostas sociais 

criadas, permitindo-nos chegar a quem mais precisa de 

apoio.

Ciente da responsabilidade que lhe cabe, a Câmara 

Municipal do Peso da Régua agradece, de forma muito 

reconhecida, a disponibilidade, a dedicação e o trabalho de 

todos os voluntários que se juntaram à Autarquia e que se 

mantêm na linha da frente de uma luta diária, que nos deve 

unir a todos.

LINHAS DE APOIO

APOIO SOCIAL
PSICOSSOCIAL

LINHA DE APOIO SOCIAL

LINHA DE APOIO PSICOSSOCIAL

926 661 338

926 661 286
BOLETIM MUNICIPAL JUNHO`20 17



Face às necessidades identificadas, a Câmara Municipal do 

Peso da Régua e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Peso da Régua assumiram o transporte  de 

pessoas com dificuldades em se deslocarem para aceder aos 

cuidados de saúde necessários. 

As despesas relacionadas com os transportes foram 

suportadas, integralmente, pela Câmara Municipal.

A Câmara Municipal do Peso da Régua garantiu que ninguém 

ficasse entregue a si próprio, a correr risco de vida, 

assumindo a obrigação de estar mais próximo de todos, de 

proteger os mais frágeis e sem recursos.

Desta forma foi possível evitar que se repetisse no nosso 

concelho e no nosso país, episódios fatais como os vividos 

noutros países, porque as autoridades competentes não 

chegaram a tempo de prestar auxílio às suas gentes.

ÀS UNIDADES DE SAÚDE E CENTROS DE RASTREIO
LEVOU A CM PESO DA RÉGUA A INTERVIR

A DIFICULDADE DAS PESSOAS EM SE DESLOCAREM

TRANSPORTE
ASSEGURADO
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A Câmara Municipal do Peso da Régua dinamizou, em colaboração com a 
Proteção Civil e a G.N.R., junto dos autocaravanistas que se encontravam 
na cidade, uma ação de sensibilização, no intuito de informar sobre os 
sintomas associados ao novo coronavírus – COVID-19, bem como sobre a 
forma de agir, na eventualidade dos mesmos serem identificados.
A Câmara Municipal do Peso da Régua monitoriza a rotatividade dos 
autocaravanistas, por forma a repetir esta ação, caso se verifique essa 
necessidade.

AÇÃO DE
SENSIBILIZAÇÃO

AUTOCARAVANISTAS
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O Camião da Esperança passou por Peso da Régua.

 

Esta foi uma iniciativa conjunta da Global Sport, GALP, TVI e 

Rádio Comercial, com o apoio do Ministério da Saúde e 

liderada pela Associação Nacional dos Médicos de Saúde 

Pública, em articulação com as ARS, responsáveis pela 

identificação dos utentes que foram testados.  

A estas entidades juntaram-se as Autarquias.  

O Camião da Esperança percorreu o país, com o objetivo de 

realizar testes de rastreio ao Covid-19, PORQUE UM GESTO 

MUDA TUDO!

Esta grande iniciativa comprova que a união faz a força e 

que a vontade de ajudar quem mais precisa faz a diferença 

na vida de muitas pessoas. 

ESPERANÇA 
PASSOU POR
PESO DA RÉGUA

CAMIÃO DA

UM GESTO MUDA TUDO



PASSEIO + SEGURO
INOVADOR DE CIRCULAÇÃO SOCIAL 
AUTARQUIA DESENVOLVE MODELO

PASSEIO + SEGURO designa uma iniciativa 

da Câmara Municipal do Peso da Régua, que  

acompanha o regresso progressivo dos re-

guenses à normalidade das suas vidas.

Todos nós devemos cumprir com as orien-

tações das autoridades de saúde, sobretudo, 

no que respeita ao distan-ciamento social. 

Nesta linha de ação, o PASSEIO + SEGURO 

deixa orientações específicas relativamente a 

formas seguras de circulação para os peões, 

bem como aos comportamentos que devem 

ser adotados no acesso a espaços comerciais e serviços. Tudo pela segurança de todos, na certeza de que desta forma, o 

regresso é feito em segurança.

PASSEIO + SEGURO é um desafio, na certeza de que, uma vez mais, estamos juntos na defesa da saúde, do bem-estar, da 

segurança e de um futuro para TODOS!
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O CAMINHO É O MESMO, 

Numa ação concertada entre a Câmara Municipal do Peso da Régua, a ACIR e a GNR, o arranque do 

projeto PASSEIO + SEGURO foi marcado por uma iniciativa de sensibilização.

A ação teve como o objetivo sensibilizar os munícipes para a iniciativa PASSEIO + SEGURO, 

alertando para a importância de comportamentos sociais, que poderão fazer a diferença na vida 

das pessoas.

De registar a forma como os reguenses receberam esta ação, o que denota esperança no futuro e 

empenho num regresso em segurança, com a saúde acautelada.

Esperamos que o PASSEIO + SEGURO se mantenha como um exemplo nacional de como prote-

ger a saúde de todos.

PASSEIO + SEGURO é uma 
iniciativa da Câmara Municipal do 
Peso da Régua, à qual se juntam 
parceiros como o ACES Douro 
Norte, a Guarda Nacional 
Republicana, a ACIR, o 
Agrupamento de Escolas João de 
Araújo Correia, o Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar do Peso da Régua e o 
Escolhas D`Ouro E7G. MAS FEITO EM SEGURANÇA!

SE
GU

RA
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FU
TU

ROA Câmara Municipal do Peso da Régua 
aprovou a 7 de maio, por unanimidade, um 
pacote de 33 medidas transversais, com o 
objetivo de apoiar as famílias e as 
empresas com sede ou delegação no 
concelho, cujos rendimentos regulares 
foram reduzidos de forma significativa, 
bem como os que se encontram, 
atualmente, em sérias dificuldades de 
recuperação.

Algumas destas medidas já estavam no terreno, em 
resultado do trabalho encetado pela Câmara Municipal do 
Peso da Régua em resposta às exigências colocadas pela 
pandemia, tendo, por isso, sido mantidas. Nesta linha de 
ação foram definidas medidas complementares, com o 
objetivo de reduzir o impacto da pandemia na vida social, 
familiar e económica do concelho do Peso da Régua. 
A ACIR é um parceiro ativo deste trabalho, encetado de 
forma a garantir maior justiça social.

Das 33 medidas aprovadas em reunião ordinária da 
Câmara Municipal do Peso da Régua destacam-se 8, pela 
sua importância socioeconómica, face a uma grande 
expetativa de que poderão ser determinantes na 
revitalização da economia local, onde incluímos a 
economia familiar. 
Com enfoque nas famílias reguenses, a Autarquia decidiu 
atribuir vales em compras no comércio tradicional, no 
valor da refeição escolar para os alunos dos escalões A e 
B. Além destes, atribuiu vales em compras – 0,50€/m3 de 

água consumida nos escalões domésticos, para utilizar no 
comércio tradicional de maio a julho. 
As medidas direcionadas para o comércio local e 
empresas definiram a comparticipação dos 20% da 
contrapar tida dos comerciantes, no âmbito das 
candidaturas a medidas de proteção ao COVID 19. 
Destaque ainda para a suspensão, por um período de 4 
meses, da tarifa de disponibilidade de água, saneamento e 
resíduos sólidos urbanos, à exceção das grandes 
superfícies, bancos, instituições de crédito e seguradoras.
O impulsionamento da economia local passa também pela 
organização da feira de Vinhos Douro Wine City online, 
dando-lhe, por isso, a dimensão de feira virtual.
A Autarquia reguense aprovou, ainda, o incentivo aos 
funcionários municipais para almoçarem nos restaurantes 
locais, nos dois meses após abertura, através de um 
reforço até 100% do subsídio de refeição, em protocolo 
com a ACIR.
A estas medidas acresceu a decisão de redução da tarifa 
variável de água (40%) e saneamento (39%) para os 
consumidores não domésticos até 50m3. Esta medida 
terá efeitos retroativos a janeiro de 2020, tendo sido 
definida em articulação com todos os Municípios que 
participam no capital social da AdIN e com a própria 
empresa.
O último destaque vai para a isenção e devolução de taxas 
inerentes à atividade económica para o ano 2020, para 
empresas com sede e/ou filial em Peso da Régua, com 
exceção das grandes superfícies, instituições bancárias, 
de crédito e seguradoras.

Com estas medidas, a Câmara Municipal do Peso da 
Régua pretende contribuir ativamente para a recuperação 
económica das famílias e empresas do concelho. 

33 MEDIDAS 
DE APOIO 
BENEFICIAM FAMÍLIAS
EMPRESAS E SETOR SOCIAL
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A Câmara Municipal do Peso da Régua e a ACIR estão juntas na dinamização do 

comércio local e no incentivo de práticas que poderão conferir segurança às pessoas, 

por forma a que o regresso à normalidade se faça com tranquilidade e com confiança 

nos agentes de saúde pública.

COMÉRCIO + ATIVO designa um conjunto de ações concertadas entre as 

duas entidades, com vista à revitalização do comércio e à motivação das pessoas 

para que façam as compras no concelho e, dessa forma, contribuam para a 

recuperação da economia local. 

A Câmara Municipal e a ACIR distribuíram pelos espaços comerciais um manual com 

os procedimentos internos que cada um deve adotar, por forma a serem acauteladas 

as condições indispensáveis ao acesso dos clientes em segurança. Por sua vez, os 

clientes são informados sobre as normas de acesso ao estabelecimento, que devem 

ser cumpridas para o bem-estar de todos. Ao sair do estabelecimento comercial, o 

cliente encontra a indicação para seguir pelo passeio do seu lado esquerdo, por forma 

a evitar o cruzamento com as pessoas que pretendam aceder ao mesmo espaço. 

Recordamos que o Passeio + Seguro é uma iniciativa inédita da Autarquia reguense, 

que se traduz em comportamentos sociais, que podem fazer a diferença na vida de 

todos, sobretudo, nesta fase da pandemia, em que a responsabilidade para connosco 

e para com os outros, ganha uma dimensão diferente.

Estas medidas marcam o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal do Peso da 

Régua e pela ACIR, no contexto da pandemia pelo Covid-19. 

Nesta altura, é fundamental que toda a sociedade se una em torno do objetivo de 

recuperarmos o que é nosso, para o bem de todos os reguenses. 

Uma vez mais, todos somos chamados a intervir!

PA
RC

ER
IA

[S
]

COMÉRCIO + ATIVO 
EM PESO DA RÉGUA

VIABILIZOU MEDIDAS
CM PESO DA RÉGUA E ACIR 
PROTOCOLO ENTRE 
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A Câmara Municipal do Peso da Régua assinalou o Dia 

Mundial do Ambiente – 5 de junho, com a distribuição 

pelo concelho de 200 contentores para a colocação de 

lixo indiferenciado. Estes contentores dispõem de um 

pedal, no intuito de evitar o uso das mãos para a abertura 

do mesmo, sendo, por isso, mais um contributo para a 

minimização do contágio pelo COVID-19. Além disso, 

são cinzentos, por forma a evitar a confusão com o 

contentor destinado ao vidro, que já é verde.

No Dia Mundial do Ambiente voltamos a apelar para que 

todos se envolvam na preservação da qualidade do 

ambiente, uma responsabilidade que deve ser assumida 

por todos, porque o planeta Terra é a única casa que 

temos. 

Acreditamos que estamos no bom caminho! 

A família, em paralelo com a Escola, tem feito um 

trabalho fundamental, educando para o ambiente. Os 

jovens lideram esta missão, tendo-se tornado 

mensageiros deste desafio. 

Não restam dúvidas de que são as pessoas que definem 

as cidades, os concelhos onde vivem. Sejamos, por isso, 

responsáveis connosco e com os outros. Reflitamos 

sobre o que pretendemos para a nossa cidade e 

concelho, para os nossos filhos e netos, na certeza de 

que o nosso comportamento, mais do que nos afetar a 

nós, afetá-los--á a eles. Que Peso da Régua seja, cada 

vez mais, o concelho de todos nós!  

AMBIENTE
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No contexto do Plano de Emergência, a Câmara Municipal do Peso da Régua assumiu o transporte 

dos funcionários de Peso da Régua para o Hospital São Pedro, de Vila Real, onde prestam serviço.
Esta decisão resultou da necessidade de apoio à intensificação da capacidade de resposta por parte 

do Hospital de São Pedro, para fazer frente a este inimigo público sem rosto, que exigiu, sobretudo, 

dos profissionais de saúde uma capacidade de resposta premente.
Desta forma, os recursos do Hospital de São Pedro, até então afetos a este serviço, poderam ser 

encaminhados para dar resposta a pedidos urgentes.
A Câmara Municipal do Peso da Régua entendeu que esta foi uma forma de apoiar o Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro que, mais do que nunca, precisou de trabalhar no 

expoente máximo.

TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS HOSPITALARES

Como forma de evitar/controlar o contágio pelo novo coronavírus – COVID 19, a 

Câmara Municipal do Peso da Régua procede, regularmente, à desinfeção dos 

espaços públicos.

Esta medida faz parte de um plano de ação integrado que tem vindo a ser promovido 

pela Câmara Municipal, com o claro propósito de proteger todos os que fizeram de 

Peso da Régua a sua casa.

O objetivo é reforçar as medidas de higiene, bem como a manutenção da salubridade 

dos espaços partilhados por todos e, desta forma, garantir uma sociedade + segura.

Nas freguesias esta intervenção é articulada com as Juntas de Freguesia.SE
GU
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NÇ

A

BOLETIM MUNICIPAL JUNHO`20 25

DESINFEÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS



O Mercado Municipal do Peso da Régua reabriu adaptado de acordo com as 

normas estipuladas pela Direção-Geral de Saúde, por forma a garantir a 

segurança no acesso e circulação dos vendedores e clientes. 

É de enaltecer a forma como os cidadãos estão a cumprir as regras definidas 

para o Mercado Municipal, o que denota um grande sentido de responsabilidade 

civil e de respeito pelo outro e pela saúde de todos. 

MERCADO MUNICIPALREABRIU
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SEMANAL
FEIRA
SEMANAL

A feira semanal em Peso da Régua foi suspensa a 13 de 

março, no âmbito do plano de contingência ativado pela 

Câmara Municipal, no contexto da pandemia pelo 

COVID-19.

Cerca de dois meses e meio depois, a feira reabriu.

Esta decisão surgiu na sequência de outras medidas de 

desconfinamento tomadas pela Câmara Municipal do 

Peso da Régua, na perspetiva de continuar a impulsionar 

a recuperação da atividade económica local.

A reabertura da feira foi feita de acordo com as regras 

definidas pela Direção-Geral de Saúde, no que respeita à 

higienização das mãos, distanciamento social e uso de 

A FEIRA REABRIU 
DOIS MESES E MEIO DEPOIS 

máscara obrigatório. 

A Câmara Municipal do Peso da Régua reafirma a 

importância de serem cumpridas as orientações das 

autoridades de saúde, na certeza de que estaremos a 

acautelar a saúde de todos.
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A Câmara Municipal do Peso da Régua concertou esforços 
com o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, no 
sentido de garantir as melhores condições de segurança aos 
alunos do 11.º e 12.º ano, que regressaram às aulas 
presenciais às disciplinas sujeitas a exame nacional.
À chegada, os alunos higienizaram as mãos, tendo, para isso, 
à disposição, solução alcoólica. De seguida, higienizaram o 
calçado que estavam a usar. O uso de máscara foi obrigatório.
As salas de aula e os restantes espaços do estabelecimento 
de ensino foram adaptados a esta nova normalidade.
De notar que, a Câmara Municipal do Peso da Régua 
assegurou o transporte dos alunos do 11.º e 12.º ano das 
freguesias rurais do concelho, tendo criado um circuito 
específico para dar resposta a esta necessidade. 
18 de maio marcou o início de uma nova fase do plano de 
desconfinamento, que coincidiu com uma nova etapa no 
percurso académico destes alunos. 

ALUNOS 

REGRESSARAM 

PRESENCIAIS
 ÀS AULAS

11.º E 12.º ANO
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REGRESSO 
ÀS AULASENSINO PRÉ-ESCOLAR 
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As portas dos Centros Escolares da Alameda e Alagoas 

abriram-se para receber os alunos do ensino pré-escolar. Num 

dia tão especial, os rostos das crianças estavam marcados por 

um misto de alegria e ansiedade.

À chegada esperava-os uma nova realidade, com regras 

definidas, em prol da saúde de todos. 

À entrada encontraram um tapete com solução desinfetante 

para o calçado. Depois deste primeiro desafio, desinfetaram as 

mãos. A troca de calçado foi feita logo de seguida. Posto isto, 

um auxiliar de educação encaminhou-os para a sala de aula, 

para um dia de novas descobertas. A distância foi mantida em 

sinal de respeito por todos.

A segurança e o bem-estar dos alunos continuarão a ser 

prioridade para a Câmara Municipal do Peso da Régua e para o 

Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, porque aqui 

elas também estão em família. 



ENSINO

Numa relação direta com a família tem estado a educação e 

a capacidade de resposta criada pela Câmara Municipal do 

Peso da Régua em torno das necessidades decorrentes do 

encerramento dos estabelecimentos de ensino e do ensino 

à distância.

A Câmara Municipal do Peso da Régua, na sequência do 

levantamento das necessidades efetuado pelo 

Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, entregou, 

a título de empréstimo, aos alunos que não dispunham de 

condições para acompanharem as aulas por 

videoconferência e submeterem os trabalhos solicitados 

pelos Professores, os recursos tecnológicos necessários 

para a conclusão do terceiro período letivo. Esta medida 

traduziu-se em 140 computadores e 89 bandas largas. 

Paralelamente a isto, a Autarquia atribuiu vales em compras 

no comércio tradicional, no valor da refeição escolar para os 

alunos dos escalões A (528 vales) e B (323 vales), que 

frequentam o Agrupamento de Escolas João de Araújo 

Correia.

A Câmara Municipal do Peso da Régua concertou esforços 

com o Agrupamento de Escolas, no sentido de garantir as 

melhores condições de segurança aos alunos do 11.º e 12.º 

ano, que regressaram às aulas presenciais às disciplinas 

sujeitas a exame nacional, tendo também assegurado o 

transporte dos alunos das freguesias rurais.

Estivemos sempre ao lado das famílias reguenses, num 

apoio direto, sobretudo, através do projeto JUNTOS EM 

CASA, que arrancou no Facebook a 16 de março e que se 

transformou num espaço de partilha e de aprendizagem. As 

publicações diárias privilegiaram rubricas, que foram desde 

experiências laboratoriais, a atividades desportivas, 

receitas saudáveis, parentalidade positiva, hora do conto, 

quizzes das várias disciplinas, artes, atividades lúdico-

pedagógicas. 

Através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar (PIICIE) Peso da Régua foi possível 

manter um trabalho de proximidade e contribuir para o 

sucesso escolar de todos, garantindo o acesso aos alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico, que não dispunham de 

computador, às atividades promovidas pelo PIICIE. 

Para o futuro, fica o compromisso da Câmara Municipal do 

Peso da Régua de continuar a trabalhar, adequando 

respostas às necessidades dos reguenses, porque em Peso 

da Régua todos contam.  
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A família esteve sempre no coração das decisões tomadas 

pela Câmara Municipal do Peso da Régua em torno da 

pandemia COVID-19, no sentido de acautelar a saúde e a 

segurança de todos os reguenses.

Neste contexto, destacamos a relevância de um projeto 

municipal, que surgiu no contexto da pandemia, como 

forma de resposta às necessidades impostas pelo Estado 

de Emergência, que levaram ao confinamento de milhares 

de portugueses.

O projeto JUNTOS EM CASA no Facebook arrancou a 16 de 

março, tendo-se tornado, rapidamente, num espaço de 

partilha e de aprendizagem, sobretudo, para as famílias 

reguenses.

JUNTOS EM CASA refletiu o trabalho e a dedicação diária de 

uma equipa vasta. Através do Plano Integrado e Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) Peso da Régua foi 

possível manter um trabalho de proximidade com os alunos 

e contribuir para o sucesso escolar de todos.

As publicações diárias privilegiaram rubricas, que foram 

desde experiências laboratoriais, a lengas lengas, 

atividades físicas, mãos na massa, receitas saudáveis, 

artesanato, origamis, hora do conto e dicas que 

promoveram a parentalidade positiva.

Destaque ainda para a criação da emblemática LadyTag, 

uma personagem que ajudou a comunicar as diferentes 

mensagens e a garantir uma interação mais próxima e ativa 

com as crianças e os jovens.

O resultado conseguido apenas foi possível com o 

contributo de todos os que se identificaram com o projeto 

JUNTOS EM CASA e se empenharam no envio de conteúdos 

diversos, em resposta aos desafios lançados, mas, muitas 

vezes, por iniciativa própria, o que denotou a importância 

adquirida no quotidiano das famílias.

A todos os que abraçaram connosco este desafio, fica um 

agradecimento muito especial pela dedicação com que o 

fizeram.

Muito obrigado à família JUNTOS EM CASA que, na 

verdade, somos todos nós: eu, você e os 3000 seguidores 

no Facebook!

Para onde voc
ês forem

nós iremos também
BOLETIM MUNICIPAL JUNHO`20 32



DURANTE 2 MESES 
OS UTILIZADORES 
ESTIVERAM ISENTOS

Atendendo à pandemia COVID-19, a Câmara Municipal do Peso da Régua propôs 

à DATAREDE S.A., empresa exploradora dos lugares de estacionamento pago, em 

Peso da Régua, isentar de pagamento, por tempo indeterminado, os utilizadores 

destes lugares. Com esta medida, pretendeu-se possibilitar o estacionamento 

gratuito, em qualquer período do dia, o mais perto possível da residência das 

pessoas, bem como facilitar o acesso a locais fundamentais, como as Farmácias 

ou lojas de bens de primeira necessidade.

A pedido da ACIR, a Câmara Municipal do Peso da Régua decidiu reativar, a partir 

de 18 de maio, a cobrança do estacionamento na cidade, o qual estava suspenso, 

como medida de apoio aos cidadãos, que permaneceram em casa durante o 

Estado de Emergência, desde 17 de março. À semelhança do resto do país, Peso 

da Régua regressa, progressivamente, à normalidade. A dinamização do 

comércio local impõe a criação de rotatividade no estacionamento, por forma a 

que, cada vez mais pessoas possam aceder às principais ruas da cidade e ao 

comércio, onde poderão fazer as suas compras.EC
ON

OM
IA

SUSPENSO 
ESTACIONAMENTO
PAGAMENTO DE 
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Está em curso a obra de recuperação da antiga Casa do Cantoneiro, na Ponte 

Metálica, para instalação de um centro interpretativo e de um albergue, que 

funcionará no âmbito do Caminho de Santiago.

Esta intervenção permitirá dotar o edifício de condições capazes de assegurar 

uma experiência turística inclusiva para pessoas portadoras de necessidades 

especiais ao nível da visão, da audição e motoras.

É imperativo que Peso da Régua e o Douro se afirmem pelas especificidades do 

território, mas também como destino onde todos terão oportunidade para 

contactar e conhecer a realidade que nos motiva a continuar a trabalhar em prol 

da segurança de todos.

Na parte inferior do edifício serão instalados sanitários públicos, em 

substituição dos que funcionam atualmente no largo 25 de abril, potenciando, 

dessa forma, a vocação desse largo para cerimónias, conferindo-lhe maior 

dignidade.

CASA DO CANTONEIRO 
O turismo é uma das 
áreas mais afetadas pelas 
regras impostas no 
contexto da pandemia 
COVID-19. No que respeita 
a Peso da Régua e ao 
Douro é uma das áreas 
estratégicas para o 
desenvolvimento 
sustentado do território, 
sendo, por isso, essencial 
a criação de condições 
que alavanquem a 
recuperação do turismo.

INTERVENÇÃO IRÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO
DE CENTRO INTERPRETATIVO E ALBERGUE
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A Câmara Municipal do Peso da Régua tem em curso a 

requalificação do Largo José Pinto de Carvalho, por forma a 

dotar o recinto de melhores condições para o usufruto pleno 

por parte da população.

O estado de degradação generalizada do espaço, com 

pouco mobiliário urbano e em mau-estado, com canteiros 

que limitavam zonas relvadas, sem qualquer uso ou 

significado, a ocupação da via púbica para a realização das 

tradicionais feiras e festas, justificam plenamente esta 

intervenção.

A coesão territorial do concelho assenta na valorização do 

património existente e na criação de condições para que 

todos usufruam, em pleno, do que de melhor Peso da 

Régua tem para oferecer a quem aqui vive e a quem nos 

visita.

A conclusão da requalificação do Largo José Pinto de 

Carvalho, fortemente marcado pela Igreja de S. José de 

Godim e pelo cemitério municipal, fará deste recinto a 

referência de uma nova centralidade

FESTA DA 

JUNTA ANUALMENTE
MILHARES DE PESSOAS

REQUALIFICAÇÃO LARGO JOSÉ PINTO DE CARVALHO 

 ASCENSÃO

Em virtude do estado de 
calamidade púbica, resultante 
da pandemia COVID-19, a Festa 
da Ascensão, uma festividade 
que há muito ultrapassou as 
fronteiras do concelho, ficou 
adiada para 2021. TRADIÇÃO
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Reunimos

Administrador Executivo das Águas do Norte S.A.;

Comandante do Destacamento Territorial do Peso da 

Régua;

Comando da Guarda Nacional Republicana do Peso da 

Régua;

Coordenador da Comissão de Festas em Honra de Nossa 

Senhora do Socorro;

Direção da Associação Cultural e Beneficente de Santa 

Maria de Sedielos;

Direção da Associação da Região do Douro de Apoio a 

Deficientes;

Direção da Associação de Pais da Escola Secundária 

João de Araújo Correia;

Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-

luntários do Peso da Régua;

Direção da Casa do Povo de Godim;

Direção da Confraria dos Vinhos do Douro (2);

Direção do Clube Caça e Pesca do Alto Douro (3);

Direção do Grupo de Cantares os Rabelos do Douro;

Direção do Moto Clube da Régua;

Direção do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim;

Diretor Regional da Educação do Norte e Diretor do 

Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia;

Diretora do Centro de Dia da Casa do Povo de Vilarinho 

dos Freires;

Executivo da União de Freguesias de Galafura e Cove-

linhas;

Executivo da União de Freguesias de Poiares e Canelas;

Ministro das Infraestruturas e Habitação e Presidente da 

Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal;

Presidente da Associação Desportiva, Recreativa e Cul-

tural - Douro Inédito; 

Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Peso da Régua;

Presidente da CP – Comboios de Portugal;

Presidente da Direção da Associação 2000;

Presidente da Direção da Associação Comercial e In-

dustrial dos Concelhos do Peso da Régua, Santa Marta 

de Penaguião e Mesão Frio (4); 

Presidente da Direção da Associação Vale D'Ouro (2);

Presidente da Direção das Caves Vale do Rodo;

Presidente da Junta de Freguesia de Fontelas (2);

Presidente da Junta de Freguesia de Loureiro;

Presidente da Junta de Freguesia de Sedielos;

Presidente da União de Freguesias de Moura Morta e 

Vinhós;

Presidente da União de Freguesias do Peso da Régua e 

Godim;

Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Peso da 

Régua (2);

Responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente;

Responsáveis da Comissão de Coordenação e Desen-

volvimento Regional do Norte;

Responsáveis pelo Rotary Clube do Peso da Régua;

Responsável da Associação Clube Natureza Extreme;

Secretariado Executivo da Comunidade Intermunicipal do 

Douro (2);

Secretário-geral da Associação do Eixo Atlântico do 

Noroeste Peninsular.

Estivemos presentes

56.º Encontro de Futebol de Traquinas e Petizes da Asso-

ciação de Futebol de Vila Real organizado pelo Sport 

Clube da Régua;

Abertura da XXII Feira Gastronómica do Porco de Boticas;

Apresentação oficial da Equipa NJ Racing que irá 

competir no Campeonato de Portugal de Montanha;

Convívio organizado pela Casa do Povo de Godim;

Festa em Honra de Nossa Senhora das Candeias;

Festa em Honra de São Faustino, Peso da Régua;

Gala do Desporto organizada pela Confederação do 

Desporto de Portugal;

Missa em Honra de São João em Vinhós;

Missa em Honra de São Pedro em Loureiro;

Montaria ao Javali organizada pelo Clube de Caça e Pesca 

de Vila Seca de Poiares;

Responsável pelo Agrupamento 282 de Godim do Corpo 

Nacional de Escutas;

Sessão de abertura da Essência do Vinho – Porto;

Sessão de divulgação do Sistema de Vigilância e Alerta 

de Recursos Hídricos organizada pela Agência Portu-

guesa do Ambiente; 

Sessão de Esclarecimento e Divulgação do Quadro de 

Referência – EQAVET, organizada pela Escola Profis-

sional de Desenvolvimento Rural do Rodo;  

Tomada de posse dos Órgãos Sociais da Associação da 

Região do Douro de Apoio a Deficientes;
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Tomada de posse dos Órgãos Sociais da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da 

Régua.

Participámos

Assembleia Geral da Empresa Intermunicipal Águas do 

Interior Norte;

Assembleia-geral Associação do Eixo Atlântico do 

Noroeste Peninsular;

Devolução do Crucifixo da Capela das Calas do Moledo, 

após restauro levado a efeito pelos técnicos da Fundação 

Museu do Douro; 

Entrega, na Assembleia da República, da petição pública 

para a reativação da Linha do Douro entre Pocinho e 

Barca D'Alva;

Responsáveis da Turismo do Porto e Norte de Portugal 

no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro;

Reunião da Comissão de Apoio a Vitivinicultura Duri-ense 

da Comunidade Intermunicipal do Douro (2);

Reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila 

Real (4);

Reunião da Comunidade Intermunicipal do Douro com a 

participação da Ministra da Modernização do Estado e da 

Administração Pública;

Reunião de trabalho entre o Comando Distrital de Ope-

rações de Socorro de Vila Real, Comando do Corpo Ativo 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

do Peso da Régua, Comando do Posto Territorial do Peso 

da Régua da Guarda Nacional Republicana, Res-

ponsável pela Cruz Vermelha Portuguese e Responsáveis 

pela organização da Meia Maratona do Douro Vinhateiro;

Reunião do Conselho Consultivo da Fundação Museu do 

Douro (2);

Reunião do Conselho de Administração da Empresa 

Intermunicipal Águas do Interior Norte (9);

Reunião do Conselho Diretivo da Associação de 

Municípios Douro Alliance;

Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal do Douro (8);

Reunião entre os Autarcas da Comunidade Intermu-

nicipal do Douro e a Secretária de Estado do Ambiente, 

realizada no edifício Sede da Fundação Museu do Douro;

Reunião entre os Autarcas da Comunidade Intermu-

nicipal do Douro e a Ministra da Coesão Territorial, reali-

zada no edifício Sede da Fundação Museu do Douro.

Colaborámos com

Agrupamento de Escolas João de Araújo de Correia na 

organização do Dia do Diploma.

Efetuámos

Entrega de sede à Tertúlia João de Araújo Correia;

Reunião do Conselho Municipal da Juventude;

Reuniões com os responsáveis pelo Agrupamento de 

Escolas João de Araújo Correia, Instituições Particulares 

de Solidariedade Social e entidades com responsa-

bilidade de Proteção Civil no Concelho relacionadas com 

as medidas a implementar em relação ao contágio atra-

vés do COVID-19; 

Visita de trabalho à Freguesia de Fontelas (2);

Visita de trabalho à Freguesia de Loureiro;

Visita de trabalho à freguesia de Sedielos (2);

Visita de trabalho à União de Freguesias de Moura Morta 

e Vinhós.

Organizámos

O XVII Encontro de Janeiras, conjuntamente com o Grupo 

de Cantares «Os Rabelos do Douro», realizado no Tea-

trinho Reguense;

Comemoração do Dia Internacional da Mulher, realizada 

no AUDIR – Auditório Municipal;

Gala de encerramento de Peso da Régua – Cidade do 

Vinho 2019, realizada no AUDIR – Auditório Municipal;

Iniciativa “Cantar os Reis”, realizada nos Paços do 

Concelho;

Prova do Campeonato Nacional de Enduro em cola-

boração com o Clube Natureza Extreme;

Sessão de informação da atualização das taxas da água, 

saneamento e lixo;

Colheita de sangue, conjuntamente com o Grupo de 

Dadores de Sangue - Hora Especial, realizada no Centro 

Escolar da Alameda.
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