Investimento de 2,3 ME na zona ribeirinha da Folgosa Armamar
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Armamar, 17 mar (Lusa) - Cerca de 2,3 milhões de euros estão a ser investidos na
requalificação e valorização da EN222, na zona ribeirinha da Folgosa, para tornar aquela
zona do concelho de Armamar mais atrativa turisticamente, disse fonte autárquica.
O presidente da Câmara de Armamar, João Paulo Fonseca, explicou à agência Lusa que,
após a limpeza e desmatação dos taludes da margem do Rio Douro, já estão a ser
executados os muros de suporte à EN222.
Segundo o autarca, esta obra, a executar numa extensão de 800 metros entre o
Restaurante DOC e a Quinta da Reduída, "permite criar uma zona de lazer, que pretende
ser mais um ponto de referência do turismo no Douro".
"O que consta da obra são 800 metros de ciclovia, zona pedonal e uma zona reservada à
pesca desportiva no Douro. Era uma obra já esperada há muito tempo", frisou.
João Paulo Fonseca explicou que se trata de um investimento de cerca de 2,3 milhões de
euros (com IVA), comparticipado por fundos comunitários no âmbito do PROVERE Douro Região Vinhateira.
A obra é promovida pelo município, em colaboração com a Estrutura de Missão do Douro,
a Estradas de Portugal, a Agência Portuguesa de Ambiente e o Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos.
"É uma obra que o município de Armamar já candidatava há cerca de dez anos, mas só
agora foi possível ter as condições necessárias para a levar a efeito", acrescentou.
Segundo o autarca, durante esta obra "não há uma intervenção direta na plataforma da
EN222, há sim um ganho relacionado com a sustentação dos taludes, porque havia zonas
onde já se verificavam problemas por causa da erosão do rio".
O prazo de conclusão da obra é de dois anos, mas João Paulo Fonseca está convencido de
que pode ser encurtado em cerca de meio ano.
O autarca avançou que o município tem um outro projeto para criar no mesmo local um
"percurso saudável do Douro, onde as pessoas podem fazer despistagem de alguns
problemas de saúde".
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