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ESPOSENDE
| Marlene Cerqueira | 

A Câmara Municipal de Esposende apro-

vou ontem, por unanimidade, o lança-

mento do concurso público para a cons-

trução do Laboratório de Inovação e

Sustentabilidade Alimentar que vai alber-

gar cursos do Instituto Politécnico do Cá-

vado e do Ave (IPCA). 

O preço base da empreitada é de 3,4 mi-

lhões de euros. Tendo um prazo de execu-

ção de 12 meses, o ano lectivo 2022/2023

iniciar-se-á já no novo edifício, avança a

autarquia em comunicado.

No novo edifício, construído no âmbito

do protocolo estabelecido entre o IPCA e

o Município de Esposende, o vão ser lec-

cionados dez cursos.

Entretanto, como o edifício só estará

pronto para o arranque do ano lectivo

2022/2023, o arranque do ensino superior

em Esposende será efectivado antes, já no

próximo ano lectivo, em instalações pro-

visórias. 

O presidente da Câmara Municipal de

Esposende, Benjamim Pereira, clarificou

que “estão a ser efectuadas diligências, no

sentido de se encontrar uma solução alter-

nativa, para que, já no próximo mês de

Setembro, as aulas se possam iniciar”.

“A materialização do ensino superior

em Esposende é a concretização de um

anseio antigo, da maior relevância para a

Câmara Municipal e para o território con-

celhio”, salienta Benjamim Pereira, cita-

do no comunicado, lembrando que o pro-

cesso tem sido uma “batalha dura e

complexa”. Neste contexto, afirmou “ho-

je é um dia histórico”.

A mesma fonte destaca que “atendendo

à importância deste projecto, o Município

empenhou todo o seu esforço e disponibi-

lizou os necessários recursos financeiros

para a sua concretização”.

Além do valor da empreitada do edifício

que vai ser construído nos terrenos contí-

guos à EN 103-1, próximo da Cooperati-

va Agrícola de Esposende, o Município

assumiu também a aquisição dos necessá-

rios terrenos, no valor de 450 mil euros. 

Trata-se de um “esforço financeiro tre-

mendo, que assumimos sem quaisquer

garantias de financiamento”, realça Ben-

jamim Pereira, clarificando, ainda, que

será celebrado um contrato de comodato

com o IPCA para cedência das instala-

ções.

Câmara lança concurso
de 3,4 milhões para
Laboratório do IPCA
CÂMARA de Esposende aprovou, por unanimidade, o concurso
público para a construção do Laboratório de Inovação e Susten-
tabilidade Alimentar, onde o IPCA vai ministrar 10 cursos.
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Novo laboratório do IPCA vai ficar em terrenos contíguos à EN 103-1, próximo da Cooperativa Agrícola 
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ESPOSENDE

Autarquia lança concurso de 3,4 ME
para laboratório do IPCA
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VIEIRA DO MINHO
Anissó e Soutelo unidas 
por trilho de fé e natureza
Págs. 12 e 13

T
em uma extensão aproximadade dez quilómetros e uma via-gem de 4.30 horas cheia deencantos. O trajecto combinaapontamentos da natureza,com cultura e património desde o seuponto de partida - Santuário da Nossa Se-nhora da Lapa, edificada em 1694 no in-terior de um imponente penedo - até aoponto de chegada em Anissó que, paraalém de encontrar o Castro, pode percor-rer igualmente um caminho antigo comum moinho, uma levada e antigas estrutu-ras que tinham como função impedir apassagem do gado. Mas vamos lá conhe-cer esse cordão umbilical que dá aindamais sentido à União de Freguesias deSoutelo e Anissó...

O Santuário dedicado a Nossa Senhorada Lapa, com peregrinação no segundodomingo de Julho, surge no limite poenteda cumeada do monte de Pena Mourinha.João Gonçalves e a sua mulher MargaridaSilva mandaram edificar a capela, apro-veitando os afloramentos graníticos dolocal. De seguida, através de um passadi-ço, dá-se início a uma subida por entreformações rochosas. Após três quilóme-tros eis que encontra o Castro de Anissó,um povoado fortificado situado a 732 me-tros de altitude, com uma vista magníficapara o Ermal, e que data dos primeiros sé-culos Antes de Cristo.O trilho está ao alcance de todos e de to-das as idades. O próprio percurso é bas-tante exposto.

Uma vez que estamos em Anissó nãoperca a oportunidade também de conhe-cer a Igreja Paroquial, o Castro da PenaMourinha, as Alminhas de Macieira, oCruzeiro do Calvário e o baloiço panorâ-mico de uma freguesia que tem poucomais de duzentos habitantes distribuídospelos lugares de Cabo de Além, Calvário,Carvoeiras, Maceira, Poço, Tapado e Po-voinha. Destaque ainda para o Aglomera-do Rural, no lugar do Calvário, onde so-bressaem várias casas com arquitecturarural.
Regressando a Soutelo, também sãopouco mais de duzentos habitantes regis-tados, repartidos pelos lugares de Cruz,Fraga, Igreja, Lages, Mó, Outeiro, Mó,Passos e Ribeiro.

A Igreja de Santo Adrião de Soutelo é deestilo barroco provinciano e data de 1720.Há ainda três casas de enorme relevo paraa freguesia. Desde logo a Casa da Calça-da, uma casa rural que apresenta duas ja-nelas exornadas de graciosas mísulas; aCasa da Lavandeira, datada do séculoXVIII, concretamente de 1711; e ainda aCasa da Capela.
Em suma, Anissó e Soutelo fundem-senum puzzle harmonioso.

Ligadas por um trilho queune fé, natureza e cultura   É uma espécie de cordão umbilical que vincula territorialmenteas duas freguesias. O trilho pedestre começa junto ao Santuárioda Nossa Senhora da Lapa em Soutelo e tem vários pontos de destaque. Desde logo o Castro de Anissó, local majestosocom uma vista privilegiada sobre a Albufeira do Ermal.   Textos Rui Miguel Graça
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UF ANISSÓ E  SOUTELO
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“Aqui encontramos sítios de grandebeleza natural, capazes de suster arespiração ao turista mais exigente. É exemplo disso a vista deslumbranteque o Castro de Anissó possibilitasobre a Barragem do Ermal.Também a Sr.ª da Lapa, em Soutelo, é um verdadeiro ícone, onde o sagradoocupa o espaço natural de formaaudaciosa. Uma simbiose perfeitaentre o humano e o natural.A União de Freguesias Anissó e Soutelofunciona perfeitamente, onde a formade agir e pensar é feita em comunidadesempre em prol de um objectivocomum: o desenvolvimento.Nos últimos anos, o ExecutivoMunicipal, em colaboração com a Juntade Freguesia, tem apostado naconcretização de um conjunto de obrasque muito têm contribuído para o bem-estar das populações e o progresso dasduas localidades.”

António Cardoso“União de Freguesiasfunciona em perfeita
sintonia”
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Miguel Alves
“Vamos abrir as portas

do símbolo máximo 
de Caminha”

DiverLanhoso
Investimento

de 6,5 milhões de euros


