Rio de Mel: Habitantes da
“Aldeia
dos
Sonhos”
vão
passear este fim de semana ao
Porto
Os residentes na aldeia de Rio de Mel, Oliveira do Hospital,
vão passar o fim de semana no Porto e Viana do Castelo, no
âmbito do projeto “Aldeia das Sonhos” da Fundação Inatel.
A aldeia, que conta com 58 residentes, foi escolhida no final
de 2017 como “Aldeia dos Sonhos” s da fundação INATEL que
pretende realizar os desejos de localidades com menos de 100
pessoas -, os quais expressaram a vontade de conhecer as
cidades do Porto e Viana do Castelo.
De acordo com a INATEL, o programa do fim de semana inclui, no
Porto, visitas à Torre dos Clérigos, Parque Temático dos
Descobrimentos e Casa da Música, um cruzeiro pelas seis pontes
no Rio Douro e uma visita às caves de Vinho do Porto, com
possibilidade de prova de vinhos, entre outras atividades.
Em Viana do Castelo, o “sonho” dos habitantes de Rio de Mel
passa por uma subida de funicular ao monte de Santa Luzia, com
visita ao santuário ali localizado.
Rio de Mel, que está inserida na Rede das Aldeias de Montanha
e foi uma das várias localidades de Oliveira do Hospital
atingida pelos incêndios de outubro de 2017, é construída em
socalcos e atravessada por um “percurso de ciclovia de caráter
interpretativo”. A localidade é conhecida pelo fabrico de
aguardente, produção de mel em modo tradicional e, ainda,
pelos moinhos de rodízio, moinhos de água de roda horizontal.
A candidatura de Rio de Mel ao projeto “Aldeias dos Sonhos”

foi promovida pela autarquia de Oliveira do Hospital, que
argumentou, entre outros aspetos, que “as distâncias
geográficas entre a sede de concelho e outras localidades de
maior dimensão acentuam o elevado isolamento geográfico e
social da comunidade”.
Nas duas últimas edições, os premiados foram as aldeias de São
Miguel do Pinheiro, concelho de Mértola, no Baixo Alentejo, e
Rio de Onor, no distrito de Bragança.

