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É com muita satisfação que nos encontramos aqui hoje neste lugar cheio de memórias
de um passado em que o caminho de ferro assumia verdadeiramente o grande objetivo
de ligar o território nacional em pleno.

A desativação desta estação ferroviária, que foi inaugurada em 1925, é apenas um dos
muitos exemplos que tivemos no país de abandono da aposta na ferrovia, que hoje
estamos de forma determinada a inverter. Mas hoje, com este protocolo que aqui
assinamos estamos também a assumir mais um compromisso para um objetivo
comum de gestão do território.

O acordo que hoje se vai assinar, entre a IP Património e a Turismo Fundos, é um bom
exemplo da cooperação entre entidades para a dinamização da nossa economia e do
nosso património. E é também um exemplo da aposta que o Governo quer fazer no
Turismo Ferroviário, permitindo a concessão destas estações desativadas para que
possam ser requalificadas e usadas para fins turísticos.
O Governo assumiu para este ano de 2020 a aposta neste tipo de turismo, aproveitando
as muitas potencialidades que temos no nosso território, incentivando a capacitação de
Portugal como destino turístico sustentável e inteligente. O turismo ferroviário tem sido
uma realidade na CP, com a oferta de comboios históricos no Douro, mas também no
Vouga, revestindo-se de grande sucesso mesmo num ano de pandemia como aquele
que enfrentámos.
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Replicar este exemplo agora nas estações ferroviárias é um dos principais objetivos
deste protocolo. Espero sinceramente que os projetos que surjam nestes concursos
públicos que serão lançados para concessionar estes espaços nos permitam manter
viva a história e a memória destes lugares emblemáticos.

A IP Património, que é responsável pela gestão do património imobiliário ferroviário e
rodoviário, de norte a sul do país, tem vindo a promover a sua maior utilidade de
diversas formas, desde logo através da articulação de negócios associados à economia
do lazer, Turismo, Ambiente, Mobilidade Suave, Saúde e Bem-estar ou potenciando o
desenvolvimento da economia local, com atores públicos e privados na reabilitação do
Património, de que é exemplo o desenvolvimento do Plano Nacional de Ecopistas.

Numa era em que a Globalização nos arrasta para uma certa uniformização, o
conceito de Região, que estes projetos induzem, assume especial relevância, uma vez
que se debruçam sobre microterritórios, a sua identidade e as suas características
específicas.

A recuperação e valorização de infraestruturas e equipamentos que se encontram
desativados ou degradados, representa um aumento da qualidade de vida das
populações locais, e pretende também servir de suporte ao crescimento económico
dessas regiões, atraindo visitantes para o uso dessas infraestruturas, salvaguardando
a cultura da comunidade e o ambiente físico.

Com este Protocolo entre a IP Património e a Turismo Fundos, no âmbito do fundo
Revive

Natureza,

reforça-se

a

promoção

junto

dos

investidores

das

potencialidades do edificado associado às antigas estações ferroviárias, para a
dinamização das regiões, da economia e para a criação de emprego, através da
requalificação, recuperação e valorização destes imóveis públicos devolutos para
fins turísticos.
Estamos assim perante uma profícua e evidente partilha de objetivos da atividade da
IP Património e do Programa Revive Natura conduzido pela Turismo Fundos!
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O protocolo hoje assinado reflete, aliás, o trabalho já desenvolvido em conjunto para
a identificação do edificado que consta deste acordo.
Este património identificado não limita a possibilidade de se encontrar, a cada
momento, novos imóveis, de acordo com as disponibilidades e interesses de ambas as
partes.
Hoje damos mais um passo para o futuro desta relação de cooperação, em que a
IP Património assume ser um parceiro privilegiado, e de referência, do Fundo Revive
Natura.

Quero congratular todos os envolvidos neste acordo que irá contribuir para a
promoção da economia local e para a melhoria da qualidade de vida.

Muito obrigado!
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