
Centro deAmarante pode ficar
submerso em 13 minutos

"Um acidente na futura barra-
gem de Fridão submerge o centro
de Amarante em apenas 13 minu-
tos". Este é um cenário hipotético
mas com possibil idade de aconre-
cer.se a construçáo da barragem de
Fridão aYançar, segundo o projeto
Rios Livres.

Através do grupo cív ico "Por
Amarante, Sem Barragensu o presi-
d e n t e  d o  I n s t i t u t o  d a  A g u a  d e
entáo, Orlando Borges, confirmou
que "r3 minutos ser ia o lapso de
tempo em que Amarante será sur-
preendida pela onda de inundação".

A notícia é de zoro mas ganha
nova releyância após o projeto Rios
Livres ter desenvolvido, na última
semana, ur1ta série de iniciativas
para sensibilizar as populaçÕes dos
cinco municípios para os impactos
negativos que a construção dos cin-

co empreendimentos de aproveita-
mento do rio Tâmega terá no terri-
tório. Além do risco cle inundação
de Amarante, o projeto garante que
a construçáo das barragens vai
" inundar seis  Dólmens com 45oo
anos, classificados como Patrimó-
nio Nacional ,  em Vi la  Pouca de
Aguiar". Iít a cascata do Tâmega
"afetarâ o Roteiro Camiliano e a
Ilha dos Amores, que assinalam e
evocam a obra de Camilo Castelo
Branco". Em Ribeira de Pena fica
em risco acenteníria ponte de ara-
me torcido, que ligava as freguesias
de Salvador e Santo Aleixo.

Para estes defensores do ambien-
te, a única vantagem que a constru-
ção destes empreendimentos t ra-
zem para os municípios prende-se
com a "injecção de alguns milhões
de euros em câmaras munic ipais
estranguladas f inancei ramente" .
Para o projeto este investimento

sáo "migalhas" para a F.DP e lber-
drola que jamais "compensarão os
ativos perdidos nestes concelhos,
no futuro".

A"Caravana pelo Tâmega" per-
correu mais de roo qui lómetros
pelo vale do Tâmega, parando nas
pr inc ipais  local idades afectadas
pe la  cons t rução  dos  qua t ro
empreendimentos h idroelét r icos
(Alto Tâmega, Gouvães, Gaivóes e
Fridáo) previstos para ^ regiâo.
Terminou com um debate,'llarra-
gens  no ' I âmega :  F rob lema  ou
Oportunidade?",  que encheu um
café no centro de Amarante e jun-
tou mais de roo pessoas.

A cidade de Chaves abriu as oor=
tas para o arranque d.a caravanà, na
Feira dos Santos, que terminou em
Amaran te ,  com passagens  po r
Vidago, Pedras Salgadas, Ribeira
de Pena, Vila Pouca de Aguiar e
Mondim de Basto.
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