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A riqueza natural da foz do Rio 
Neiva encontra-se ameaçada. A 
pressão humana, as espécies in-
vasoras que dominam a paisagem, 
ou as alterações climáticas, são 
alguns dos fatores que contribuem 
para fragilizar e reduzir a bio-
diversidade local.

E, apesar de parecer um problema 
distante e longe do nosso dia-a-
-dia, um ecossistema natural vul-
nerável traduz-se numa economia 
mais frágil, afetando a produti-
vidade dos sistemas agrícolas e 
florestais locais e até o nosso 
bem-estar, através da nossa re-
lação social, cultural e afetiva 
com o território.

Trata-se, por isso, de um proble-
ma complexo que exige uma inter-
venção a longo-prazo e de diver-
sos atores e especialistas. Mas 
exige também a mobilização da co-
munidade local, que será não só 
a mais penalizada, mas também a 
que mais beneficiará com a pro-
teção e valorização do património 
existente.

“Estórias de ambos os lados” sur-
ge, assim, como um projeto que 
pretende promover uma maior in-
teração da comunidade local com 
as áreas protegidas na zona da 
foz do Rio Neiva, olhando para o 
seu património natural, cultural 
e social.
Partindo do Rio Neiva na zona da 
sua foz, como uma linha visível 
e invisível que divide e une o 
Parque Natural Litoral Norte e o 
GeoParque Litoral, e dois municí-
pios e cidades, Esposende e Viana 
do Castelo, ao longo de 4 meses, 
de setembro a dezembro de 2021, 
recolhemos estórias individuais e 
colectivas desafiando os partici-
pantes a contribuir para a cons-
trução de uma visão e narrativa 
comum deste território.

Mais do que uma possível solução 
ou resposta aos desafios existen-
tes, este projeto pretendeu iden-
tificar e provocar novas perspe-
tivas e diálogos, reconhecendo a 
importância de olhar para além 
desta linha, para que em conjunto 
seja possível valorizar e prote-
ger este território.

Esta exposição fotográfica, a par 
de um documentário vídeo e de um 
livro, documenta este processo, 
registando as motivações e preo-
cupações de todos aqueles que 
abertamente se disponibilizaram a 
partilhar as suas experiências e 
estórias.

Sabe mais sobre o projeto 
e conhece os outros 
resultados em:

www.rioneiva.com/estorias
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Rio Neiva

Ecovia do Litoral Norte 
Antas



Oceano Atlântico
Foz do Rio Neiva

Rio Neiva
Ambas as margens, junto à Foz



Azenha do Minante
Rio Neiva

Ecovia do Litoral Norte 
Castelo do Neiva



Cândido Torres
Grupo Folclórico e Etnográfico de Castelo do Neiva

Helena Saleiro &
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Atletas de Canoagem

Norberto Mesquita
Pastelaria Castelo do Neiva



Céu Arezes
Sargaceira

António Azevedo



Azenha do Minante
Rio Neiva

Porto de Pesca
Castelo do Neiva



Vale do Neiva

Minante
Rio Neiva



Ecovia do Litoral Norte 
Antas

Zona Dunar
Foz do Rio Neiva



Maria José Neto
Presidente da Associação de Pescas

Vítor Faria
Ex-Presidente da Junta de Antas



Rodrigo André Vitorino Vaz

Maria Lassalete Lima Gonçalves 
& Josefina Fernanda Bouças 
Grupo das Cantadeiras do Vale do Neiva



Lucília Neiva
Familiar dos proprietários da Azenha do Minante

António Caramalho



Perspetivas fotográficas do território
EB António Rodrigues Sampaio — 9º B
EB Forjães — 9º B
EB Foz do Neiva — 7ºA e 7ºC
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