Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta

Mensagem do Presidente

Â

Â
Freixo de Espada Ã Cinta: Terras de Portugal

Â Imagine um lugar com um Rio afamado.Um rio que percorre toda uma extensÃ£o de territÃ³rio integrado num Parque
Natural, povoado por espÃ©cies da fauna como o Grifo, o Abutre do Egipto ou a Ã•guia de Bonelli.Â Imagine uma Rota de
Miradouros, de onde pode mirar o Douro Internacional, contemplar paisagens inÃ³spitas, que nos prendem pelas formas
como a natureza se manifesta.Uma Terra com um chÃ£o vinÃ-cola integrado na mais antiga Zona Demarcada do Mundo,
cujos vinhos tÃªm sido devidamente premiados nÃ£o apenas â€œcÃ¡ dentroâ€•, mas tambÃ©m Internacionalmente.Uma Terra
onde partiram, um dia, MissionÃ¡rios que marcaram no Oriente o nome da lÃ-ngua e da cultura de Portugal.Uma Terra
que tem na memÃ³ria das suas ruas, e em alguns edifÃ-cios histÃ³ricos, o Manuelino. Estilo arquitectÃ³nico que
personifica um dos perÃ-odos mais esplendorosos de Portugal.Â Imagine um dos poucos lugares deste Portugal, com
uma Igreja Matriz, que tenha no seu interior, retÃ¡bulos da Escola de GrÃ£o Vasco.Â Imagine uma Terra que lhe tem
associados, nomes como Guerra Junqueiro ou Jorge Ã•lvares (Navegador, cronista do JapÃ£o).Â Imagine que algures em
Portugal, hÃ¡ um lugar, que divide a â€œfronteiraâ€• do seu territÃ³rio com a ProvÃ-ncia de Salamanca, onde pode desfrutar do
sossego que lhe Ã© dado por umas moradias encaixadas nos socalcos da paisagem voltada para o Douro.Â Imagine uma
Terra onde ainda se trabalha a seda de forma artesanal.Â Imagine que esse lugar, afinal, Ã©... Freixo de Espada Ã Cinta,
Terras de Portugal.Ã‰ por estes motivos, e pelas descobertas que vai viver, que lhe deixo, um abraÃ§o de boas-vindas.
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O Presidente da CÃ¢mara Municipal,Â
Â
JosÃ© Manuel Caldeira SantosÂ
Â
Â
Â
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http://www.cm-freixoespadacinta.pt/
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