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redação itinerante
Praia do Vimieiro        

6 Cine-concerto Depois da praia do Recon-
quinho, é hoje a vez de o Vimieiro receber um 
cine-concerto ao ar livre, às 21H30, iniciativa 
promovida pelo Inatel. Os visitantes vão poder 
assistir a três curtas-metragens de Buster Kea-
ton, fi lmes mudos acompanhados por música 
ao vivo. 

Zona com areia e campo de jogos 
no futuro do Vimieiro

111 A pacata e bucólica 
Praia Fluvial do Vimieiro 
vai ter no próximo ano 
um espaço com areia e um 
campo de jogos de praia.

O presidente da União 
de Freguesias de São Pe-
dro de Alva e São Paio do 
Mondego, Vítor Cordei-
ro, explicou ao DIÁRIO 
AS BEIRAS que isso está 
previsto para a segunda 
fase da intervenção que 
está a ser realizada nesta 
praia, co-fi nanciada pelo 
programa Valorizar do 

Turismo de Portugal.
A primeira fase está a 

decorrer agora no pavi-
mento envolvente ao es-
paço da praia e, de acor-
do com o autarca local, 
está a correr bem, apesar 
de, na época de férias, 
haver algumas difi culda-
des em ter mão-de-obra.

As duas fases deverão 
estar concluídas até 30 
de junho de 2020, refe-
re Vítor Cordeiro, que 
espera que as obras não 
cheguem a colidir com a 

época balnear.
Recorde-se que o pre-

sidente da Câmara Mu-
nicipal  de Penacova, 
Humberto Oliveira, dis-
se em junho que a pri-
meira fase da obra deve 
estar concluída entre 
setembro e outubro. Na 
altura, referiu ainda que 
a segunda fase inclui a 
requalificação de casas 
de banho, entre outras 
estruturas.

Para além disso, a mar-
gem do rio Alva onde 

está a praia vai ser alvo 
de requalificação, para 
além da área ajardinada 
e da “ilhota”, diz Vítor 
Cordeiro.

O  “ e x - l i b r i s  d a  f r e -
guesia” é cada vez mais 
procurado, segundo o 
autarca local, e não ape-
nas para banhos, mas 
também para refeições 
de confraternização no 
espaço de merendas. A 
terra recebe muitos emi-
grantes nesta altura do 
ano pelo que é um espa-

ço “propício a que se re-
encontrem as respetivas 
famílias”. 

“Esta freguesia, esta au-
tarquia, tem feito para 
que tudo aconteça” (o 
aumento da procura), 
acrescenta. “Julgo que 
este espaço ainda tem 
muito para dar, ainda 
podemos contar muito 
com o Vimieiro e, segu-
ramente, ainda vamos 
ouvir falar muito do Vi-
mieiro”.
| Maria Inês Morgado

O DIÁRIO AS BEIRAS esteve à conversa com o presidente da união de freguesias, Vítor Cordeiro

Eu gosto de praias fl uviais 
e vimos esta na Internet. 
Está a ser espetacular! É 
mais calma, tem árvores 
a fazer sombra... Se fizer 
férias na zona, certamente  
voltarei.

Nuno Nunes
Azeitão

  

É a primeira vez que aqui 
venho. Eu gosto desta praia 
pela sombra, pelo contacto 
com a natureza e as crian-
ças gostam do contacto 
com a natureza. Temos 
também patos na água. 
Para voltar aqui, tenho de 
trazer umas sandálias pró-
prias para as pedras!

Vasco Silvestre
Caparica, Almada

Nem conhecíamos! Pas-
sámos ontem em Foz da 
Égua e decidimos cá vir. 
É bonito. Tem acessibili-
dades (importante para 
quem tem bebés). Para 
além disso, tem patos, ga-
tinhos.

Ana Rita Rodrigues
Vila Nova de Poiares

Gosto da praia 
do Vimieiro
porque...

O moinho do senhor Américo

111 A força da água do 
rio Alva já deu vida a vá-
rios moinhos junto à Praia 
Fluvial do Vimieiro, mas 
só o de Américo Coimbra 
subsiste. Trabalhou 50 
anos em Coimbra e agora 
é o único residente perma-
nente das casas desta praia 
(a maioria é alojamento 
local).

O moinho foi da famí-
lia (ainda dos pais da sua 
mãe) e, de vez em quando, 
volta a pô-lo a funcionar. 

“Eu gosto disto”, diz ao 
DIÁRIO AS BEIRAS, e só a 
sua manutenção é que dá 
algum trabalho, garante.

Américo Coimbra explica 
que muitos que lhe pedem 
para ver o moinho, dizem 
que as suas famílias tive-
ram moinhos, mas asse-
gura que, desses, ninguém 
lhe disse que ainda o tinha.

O mecanismo produz 12 
quilos de farinha por hora, 
ou seja, um alqueire. 
M.I.M.


