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VALE DO TUA ESTÁ DE LUTO

FALECEU O TENENTE – GENERAL ARMÉNIO NUNO RAMIRES DE OLIVEIRA MAS A SUA LUTA
PELO VALE DO TUA CONTINUA

No dia 28 de dezembro, a associação de defesa do ambiente PLATAFORMA SALVAR O TUA
viu partir um homem que dedicou grande parte da sua vida à terra trasmontana,
defendendo o vale e a sua via-férrea de forma abnegada, sem nunca daí tentar retirar
qualquer protagonismo - o Ten-General Arménio Ramires de Oliveira.

O Movimento Cívico pela Linha do Tua (MCLT), uma das associações locais que, conjuntamente
com a PLATAFORMA SALVAR O TUA, tem denunciado os custos ecológicos, financeiros e
sociais da construção da barragem Foz Tua pela EDP, teve o cidadão Arménio Ramires de
Oliveira como seu membro honorário.
Hoje é ocasião para lembrar o quanto esta personalidade incentivava os demais cidadãos do
MCLT com palavras de ânimo, e com a sua ação discreta mas sempre empenhada que ficará na
memória de todos como um exemplo a seguir nesta luta pela suspensão imediata dos
trabalhos de construção da barragem.
A PLATAFORMA SALVAR O TUA presta homenagem a este Grande HOMEM, um grande
Trasmontano, um grande Português que deixou todo o seu valioso espólio militar e literário a
Bragança para que todos o possam disfrutar.

A campanha Salvar o Tua continuará a dar voz aos anseios do Tem -General Arménio Ramires
de Oliveira, alertando a opinião pública para os custos financeiros, ambientais e sociais da
barragem, demonstrando a ausência de justificação racional para a destruição do Vale do Tua,
parte da herança e identidade nacionais.

A Plataforma Salvar o Tua integra pessoas e organizações da sociedade civil. Fundadores:
AAVRT, ALDEIA, COAGRET, FAPAS, GAIA, GEOTA, LPN, Quercus, Quinta dos Murças, SPEA.
Morada: Trav. Moinho de Vento, 17-c/v drtª, 1200-727 Lisboa
Email: plataforma@salvarotua.org Telef: 962507935 Fax: 213956120
www.salvarotua.org

A PLATAFORMA SALVAR O TUA é uma associação de defesa do ambiente, fundada por nove
associações ambientalistas e uma sociedade comercial com produção vinícola na região. As
entidades fundadoras são:

- AAVT – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VALE DO TUA
- ALDEIA – ACÇÃO, LIBERDADE, DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO, INVESTIGAÇÃO, AMBIENTE
- GEOTA – GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE
- LPN – LIGA PARA A PROTEÇÃO DA NATUREZA
- SPEA – SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES
- QUERCUS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
- COAGRET – COORDENADORA DE AFECTADOS PELAS GRANDES BARRAGENS E TRANSVAZES
- FAPAS – FUNDO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS SELVAGENS
- GAIA – GRUPO DE ACÇÃO E INTERVENÇÃO AMBIENTAL
- QUINTA DOS MURÇAS

Contactos:
João Joanaz de Melo: 962853066

Nota bibliográfica:
Neto de Manuel Ramires, capataz e braço direito do notável engenheiro responsável pela incrível
construção do troço Tua – Mirandela, Dinis da Mota, o Tenente General Arménio Nuno Ramires de
Oliveira tinha, portanto, uma relação umbilical com a Linha do Tua, da qual foi muita e muitas vezes
utente. Nela via, com toda a clarividência presente apenas em grandes personalidades com visão
estratégica e patriótica, um instrumento de progresso vital para o desenvolvimento e o bem-estar do
Nordeste e dos seus habitantes. A sua destruição sistemática e a construção da barragem do Tua foram
portanto questões fracturantes que, em nada contribuiriam para o interesse nem dos trasmontanos
nem dos portugueses em geral.
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