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Assembleia Municipal aprova Plano
e Orçamento para 2014

Concerto de Natal
no Teatrinho

A

Assembleia Municipal
do Peso da Régua
aprovou a 23 de Dezembro, por maioria, o Plano
e Orçamento para 2014. O
documento apresenta com
rigor o plano de ação para o
próximo ano, num regime de
continuidade, de modo a que
o trabalho desenvolvido ao
longo dos últimos oito anos
convirja para a consolidação
da competitividade do território, para o desenvolvimento
da economia local e para o
aumento da qualidade de
vida da população.
Nos últimos oito anos, o
Executivo Municipal investiu
fortemente no alargamento
das redes de abastecimento
de água e saneamento básico, garantindo maior coesão
territorial. Atualmente, os
munícipes pagam apenas
25% do valor da fatura da
água, do saneamento e recolha dos resíduos sólidos
urbanos, sendo o restante
assegurado pelo Município.
Esta medida representa um
grande esforço financeiro
para o Município, que a decidiu manter, atendendo à crise
que o país atravessa, como
forma de minimizar os efeitos
da mesma no orçamento das
famílias reguenses.
rede de equipamentos escolares, desportivos e culturais,
assim como a organização e
foram outras áreas de ação
consolidada que conduziu
ao aumento da competitividade e, por conseguinte, ao
reposicionamento de Peso
da Régua no contexto supra
almente, como um território
com elevado potencial estratégico, económico e forte
atratividade.

2014 marcará um ciclo
direcionado para a rentabilização e potenciação dos recursos criados ao longo dos
últimos oito anos, de modo
a que tudo o que foi construído seja posto ao serviço
da população de um modo
ses recursos levará à dinamização do concelho e, por
conseguinte, ao crescimento
económico, feito de modo
sustentado e coincidente
com mais desenvolvimento e
mais qualidade de vida.
O Orçamento para 2014
terá uma importante marca
social. No centro do trabalho
deste Executivo Municipal
estão os reguenses, sendo,
por isso, vital continuar a dar
resposta às necessidades da
população. Nesta perspetiva,
os jovens serão um eixo
prioritário de ação, não só
pelos problemas com que se
deparam, uma vez que são
a faixa etária mais vulnerável
no contexto da crise económica nacional, mas também
porque são o futuro deste
concelho. Neste sentido,
será prioritário prevenir e/ou
minimizar problemas como
o desemprego. A formação,
o incentivo aos estágios

Armamar

Candidaturas abertas para
o programa Porta 65 Jovem

A

fase de candidaturas ao programa nacional de apoio
ao arrendamento jovem, decorre até às 18h00 do
próximo dia 15 de janeiro. As solicitações podem ser
formuladas na internet no portal da habitação: https://www.
portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/index.html, onde pode obter
informações adicionais.
A Câmara Municipal disponibiliza-se para apoiar neste
processo os interessados, que devem dirigir-se ao Setor de
Desenvolvimento Social

profissionais, a criação de
espaços e dinâmicas para a
criação de postos de trabalho
próprios são estratégias que
o Executivo Municipal irá
os jovens no concelho.
O presente é de exigências e ritmos de mudança que
nos impõem novas atitudes
e medidas, sendo cada vez
mais necessário trabalhar
e estabilidade, num salutar
relacionamento institucional, com vista a um esforço
comum a favor do desenvolvimento e da resolução
das problemáticas sociais e
económicas do concelho e da
região. As crianças e os idosos continuarão a pertencer
a um grupo de intervenção
prioritária. O trabalho a desenvolver irá no sentido de
potenciar a ação social, com
base na proximidade que se
mantem com esta faixa da
população.
grandes obras
Com conclusão prevista
para o novo ano, a ALAMEDA DAS ARTES será um
espaço único, dotado de múltiplas valências e atividades,
que contribuirá para o acréscimo da qualidade de vida
dos habitantes e de todos os
que visitarem a cidade.
Este equipamento permitirá o investimento no turismo
de negócios, potenciando as
condições de que Peso da
como centro de conferências
de referência na região e no
da competitividade do território reguense.
Com termo para breve,
o CAIS DE MERCADORIAS
representa um ganho muito

para o concelho, na medida
em que será um polo dinamizador da economia local,
permitindo ainda criar cerca
de 20 postos de trabalho.
O imóvel, um elemento de
forte presença urbana e de
memória coletiva na cidade
e região, será direcionado
para um programa de cariz
lúdico e comercial, mantendo as características que o
distinguem.
A instalação na freguesia
de Canelas, em casa já adquirida pelo Município para
esse efeito, de um CENTRO
INTERPRETAIVO DA ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA DA
FONTE DO MLHO, permitirá
resgatar a história que identia conhecer as referências
que imprimem coesão e carácter ao território.
A abertura em Peso da
Régua de uma LOJA INTERATIVA DE TURISMO
permitirá um conjunto lato
de atividades, assentes na
utilização de elementos suportados na mais recente tecnologia, com o intuito de dotar os turistas e a população
com meios de informação e
de recursos potenciadores da
visita, da estada e da utilização dos produtos e da oferta
do concelho e da região. Este
projeto de rede permitirá que
a Loja Interativa de Turismo
esteja interligada com as
restantes Lojas da Região,
localizadas em território nacional e no estrangeiro, bem
como com a sua interligação
a uma plataforma de internet,
que potenciará os bens e
serviços do concelho a um
nível mundial.
Em 2014, continuaremos
a contar com as associações
e instituições, com será reforçada a relação, de modo
a adequar a capacidade
de resposta existente às
necessidades da população
concelhia.
As Juntas de Freguesias
continuarão a ser parceiros
de atuação privilegiados,
considerando a relação de
proximidade que mantêm
com as pessoas, o que lhes
permite ter um conhecimento
efetivo das circunstâncias
em que vivem as famílias de
cada freguesia e das prioridades a cumprir.
Peso da Régua somos
todos nós e será por todos
que o Executivo Municipal
continuará a trabalhar.

O

emblemático Teatrinho abriu as portas para um
concerto de celebração do Natal, protagonizado
pelo projeto Maranatha.

O projeto Maranatha juntou em palco elementos dos coros da Casa do Professor, Divino Salvador, Nossa Senhora
de Guadalupe, Real Música e Santo António, que sob a
orientação do maestro Marco Aurélio Moura, interpretaram
as mais belas canções de Natal.
O concerto terminou com a apresentação de árvore de
Natal humana e de um presépio vivo.
Esta iniciativa encerra o ano cultural em Peso da Régua,
deixando antever para o próximo ano um programa cultural
próprio, local e em rede, capaz de levar a maior participação da população residente atraindo, simultaneamente,
visitantes e turistas, estimulando dessa forma a mobilidade
no Eixo e região, reforçando a posição de Peso da Régua.

Vila Real

FAN – Festival
de Ano Novo 2014

O

rganizado
pelo Teatro
de Vila Real
e pelo Teatro Municipal de Bragança,
este é um festival
que se constitui também como um roteiro turístico e cultural,
com três objectivos
fundamentais: proporcionar um acesso

mente a oferta de espectáculos e dinamizar espaços de
interesse histórico, arquitectónico e cultural. Os concertos
decorrem durante o mês de Janeiro sob o mote “música
séria para gente divertida”.
Na edição de 2014 serão realizados 38 espectáculos
distribuídos pelos diferentes palcos e pelas diferentes secções do festival. Além dos concertos em auditório para o
público em geral, serão apresentados espectáculos para
públicos escolares ou infantis — os Concertinhos, actividades com intenção lúdico-pedagógica. A rubrica Café
Vienense oferece, em simultâneo, concertos em quatro
cafés do centro histórico de Vila Real, nas manhãs dos
últimos três sábados de Janeiro. O Santuário de Panóias,
Monumento Nacional desde 1910, será uma dos locais a
visitar este ano pelo FAN.
A programação complementar inclui a peça de teatro
musical “A revolução dos que não sabem dizer nós”, uma
co-produção ACE/Teatro do Bolhão + 1.ª Avenida, e o programa de Anne Teresa De Keersmaeker, pela Companhia
Nacional de Bailado, com música de Debussy, Beethoven
e Schoenberg.

