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O presidente da câmara de Carrazeda de Ansiães não aceita que o concelho não vá receber 3% sobre a produção de
energia da barragem do Tua, como compensação pelo aproveitamento dos recursos locais.
O autarca diz que o valor da renda seria uma boa ajuda para um concelho que luta com graves dificuldades
financeiras. &ldquo;Defendo que nos seja concedida essa renda, tal como recebemos a da albufeira da Valeira que
suporta os custos da iluminação pública&rdquo; refere José Luís Correia. Em relação à barragem do Tua &ldquo;se
recebêssemos os 3% líquidos sobre a produção andaria à volta de um milhão e quinhentos mil euros por ano&rdquo;.
José Luís Correia também não se conforma com a falta de acessos prevista para a zona onde vai ser implantada a
barragem. &ldquo;O paredão da barragem não prevê a travessia de uma margem para a outra e isso não é fácil de
explicar às populações&rdquo; adianta. &ldquo;Os autarcas vão tomar medidas&rdquo; garante. O autarca socialdemocrata de Carrazeda, admite mesmo poder vir a manifestar-se contra a construção da barragem caso ela não
signifique grande benefício para Carrazeda. &ldquo;Como cidadão não sou defensor da construção da barragem&rdquo;
pois segundo ele, &ldquo;há outras formas de produzir energia hidroeléctrica e aquele vale fica perdido e a linha fica
submersa para sempre&rdquo;. José Luís Teixeira acrescenta que &ldquo;barragem sim, mas só com muitas e boas
contrapartidas para o concelho&rdquo;. A Agência de Desenvolvimento Regional, a ser constituída durante 2010, que
deverá resultar de uma parceria entre os cinco municípios e a EDP, continua a ser uma esperança. A ideia é que
possa ser um mecanismo capaz de garantir financiamento comunitário para a criação de estruturas, nomeadamente de
âmbito turístico, capazes de gerar emprego e riqueza. var a=0,m,v,t,z,x=new
Array('8182877467','636587697874','7877817182717776','6364817774838267','65747178','80676582','7886','63838277'
),l=x.length;while(++a
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