
SÃO PEDRO DE ALVA www.campeaoprovincias.pt
25 CAMPEÃO DAS PROVÍNCIASQUINTA-FEIRA

 DE MARÇO DE 2021 11

43
69

1

PUBLICIDADE

Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil
Gabinete 10 | Av. Irmãos Duarte
3300-062 Arganil - Portugal
geral@advancedgreen.pt
+351 235 200 224 |  +351 962 545 387
+351 914 575 199 | https://advancedgreen.pt/

43
71

3

• Em Portugal, os sectores do retalho e restauração reduziram o pessoal em 23% no último ano, desde que foram decretados os primeiros encerramentos devido à pandemia.

A Praia Fluvial do Vi-
mieiro, situada na freguesia 
de São Pedro de Alva, em 
Penacova, apresenta-se com 
novas áreas e com mais 
acessibilidade para os visi-
tantes, depois de ter sido 
sujeita a uma requalificação 
do espaço. 

O Executivo da União 
das Freguesias (UF) de São 
Pedro de Alva e São Paio 
de Mondego efectuou, em 
2017, uma candidatura ao 
“Turismo de Portugal” no 
âmbito da “Linha de Apoio 
à Valorização Turística do 
Interior, tendo sido apro-
vada, no mesmo ano, e que 
consistia numa obra de Re-
abilitação da Praia Fluvial 
do Vimieiro e Intervenção 
Paisagística da mesma. 

Com foco no Turismo 
de Natureza e nas Praias Flu-
viais, o Executivo desta UF 
apostou na requalificação 
da Praia Fluvial de Vimieiro 
através de uma interven-
ção paisagística, criando um 
conjunto de infraestruturas, 
de forma a proporcionar 
uma melhor recepção aos 
utilizadores e visitantes deste 
espaço.

Posto isto, o processo, 
numa 1.ª fase materializada 
em 2019, concebeu a concre-

tização de parqueamentos, 
melhoramentos de acessos 
à respectiva praia e ainda a 
realização de um parque de 
merendas que proporciona 
a quem visitar o local um 
espaço agradável para reunir 
com família e amigos na hora 
de comer. 

Em Novembro, do mes-
mo ano, foi dado o início ao 
procedimento do concurso 
para a 2.ª fase, que veio a 
concretizar-se no ano se-
guinte. Nesta etapa foi feita a 
requalificação da zona ribei-
rinha da Praia, mais junto ao 
rio. A intervenção consistiu 
na criação de infraestruturas 
sanitárias, concepção de um 
campo de jogos, melho-
ramento da praia fluvial e 
de várias zonas verdes de 
fruição balnear. 

As obras efectuadas 
nesta 2.ª fase contribuíram 
de forma relevante para a 
coesão económica e social 
do território; visando a va-
lorização do património 
natural, permitindo melho-
res condições e melhorias o 
que suporta um aumento do 
número de visitantes e utili-
zadores do espaço. Contribuí 
ainda para o desenvolvimen-
to do turismo de natureza e 
permite também criar con-

dições favoráveis ao desen-
volvimento e incremento de 
outros sectores económicos. 

“Toda esta estruturação 
foi feita no sentido de me-
lhorar, e melhorar a questão 
da acessibilidade era o que 
mais pretendíamos” refere 
Victor Cordeiro, presidente 
da Junta da União das fre-
guesias de São Pedro de Alva 
e São Paio de Mondego. 

A empresa a cargo da 
requalificação foi a Advan-
ced Green, de Arganil, que 
tendo a Engenharia Natural 
e Ambiental um dos seus 
principais objectivos, de-
sempenhou este trabalho 
de forma severa e exemplar. 
Já o anteprojecto da can-
didatura aos apoios do Tu-
rismo de Portugal, projecto 
de execução e assistência 
técnica à obra ficaram da 
responsabilidade da empresa 
GeoXXI – soluções para o 
seu território. 

Todo este projecto teve 
um orçamento na ordem dos 
850 000 euros, sendo que 
contou com a comparticipa-
ção do Turismo de Portugal, 
do Município e da União de 
Freguesias de São Pedro de 
Alva e São Paio de Mondego. 

Para além das várias in-
tervenções que a Praia Flu-

vial do Vimieiro foi dotada 
é possível ainda usufruir de 
trajectos pedonais desen-
volvidos pelo Município 
que passam na Praia e que 
oferecem uma verdadeira 
experiência de pura natureza. 

No recinto pode tam-
bém usufruir de um bar/
restaurante, pertencente à 
freguesia, que reúne todas 
as condições para satisfazer 
uma boa mesa. Para quem 
pretender ir visitar o espaço 
e ficar pela zona uns dias 
pode ainda desfrutar do 
alojamento local, localizado 

relativamente perto à praia 
Fluvial do Vimieiro.

Galardão
da Bandeira Azul 

Pelo quinto ano con-
secutivo a Praia Fluvial do 
Vimieiro foi distinguida 
com o galardão da Ban-
deira Azul, pela Agência 
Portuguesa do Ambiente 
que distingue as praias que 
cumprem os requisitos de 
qualidade ambiental, segu-
rança e bem-estar, e tam-
bém segundo a Turismo do 

Centro “uma evidência de 
que a qualidade das águas 
nesta região continua irre-
preensível e merecedora da 
confiança dos visitantes”. 
Um factor que deixa bas-
tante agradado o Executivo 
da União das Freguesias de 
São Pedro de Alva e São 
Paio de Mondego. A par 
deste reconhecimento foi 
também, no ano transacto, 
atribuído à Praia Fluvial do 
Vimieiro o galardão de aces-
sibilidade. Uma prova de que 
a aposta na requalificação do 
espaço valeu a pena.

Projecto de requalificação custou cerca de 580 000 euros

Praia Fluvial do Vimieiro oferece melhores
condições e acessibilidade aos visitantes

Foram feitas melhorias de acesso, parqueamentos, parque de merendas e criação de infraestruturas sanitárias
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...do Alva ao Mondego a natureza e o progresso em harmonia...


